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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ونعوذ باهلل من شرور أنفسننا، ومنن ئني ا  إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، 

أعمالنا، من يهنده اهلل النم م نه لنه، ومنن ي نهه النم ،ناأش لنه، وأشنهد أن هلل إلنه إهلل اهلل، وأن  مندا  
 :عبده ورئوله أّما بعد 

الأبننارل لننف قواليننك اهلل لننف إكنناج منائننف احلننا والعمننرخل، وأأا  الننران امننام  مننن أراننان ا ئننمج، 
يم أن يتقبه منف، وأن يتجناو  عننف، ويبين    د بدايند احلنديأ أن أذانرل بف نه وأئأل اهلل العظ

العمرخل إىل العمرخل افنارخل »: قال منسكف، وثواب حجف وعمرقف، جا  د احلديأ أن رئول اهلل 
 .( )« ملا بينهما، واحلا املربور لي  له جزا  إهلل اجلند

، وئن ه رئنول اهلل (2)« احلجاج والعمار والد اهلل أعا،م الأجابوه، وئألوه الأعبا،م» :  وعنه 
  :اجلهننناأ د ئنننبيه اهلل»: مث منناذا   قنننال: ، قينننه«إميننان بننناهلل ورئنننوله»: أش العمننه أال نننه  قنننال »
منن حنا الهنم يرالنأ وس يفسنك رجنن منن ذنوبنه  » : ، ود احلنديأ( )«حنا منربور»: مث ماذا  قنال: قيه
 .( )« ج ولدقه أمهايو 

إنف إذا خرجت من بيتف قنمج البينت احلنراج، هلل ق نن »: ود حديأ ابن عمر قال رئول اهلل 
 .ناقتف خفا، وهلل قرالعه؛ إهلل ات  اهلل لف به حسند، و ا عنف خبي د

وأمننا راعتننال بعنند البننواق اعتننك رقبنند مننن بننو إكاعيننه، وأمننا كواالننف بال ننفا واملننروخل اعتننك ئننبع  
 .رقبد 
عبنناأش : أمننا وقوالننف ععننيد عرالنند، النن ن اهلل يهننبا إىل السننما  النندنيا اليبننا،  بكننم املم كنند، يقننولو 

جننا ش شننعنا مننن اننه الننا عميننك يرجننون رمحننك، الهننو اانننت ذنننوبكم اعنندأ الرمننه، أو اقبننر املبننر، أو  
 .ازبد البحر؛ لغفرهتا، أالي وا عباأش مغفورا  لكم، وملن شفعتم له 

 .ه ح اخل رميتها قكفري ابريخل من املوبقا وأما رميف اجلمار الهف بك
 .وأما حنرل، المدخور لف عند ربف 

 .وأما حمقف رأئف، الهف بكه شعرخل حهقتها حسند، وكحى عنف هبا خبي د
وأمنننا كواالنننف بالبينننت بعننند ذلنننف، ال ننننف قبنننوق وهلل ذنننن  لنننف، ينننأ  مهنننف حننن  ي نننن يدينننه بننن   

                                                           

 ( . 86 )البخارش  ( )
 ( .11  )رواه البزار، وحسنه األلباش د صحيح الرتغي  والرت،ي   (2)
 ( .1   )البخارش  ( )
 ( .1   )البخارش  ( )



 

 

  

 

 .( )«  ىاعمه اليما قستقبه، القد غفر لف ما م: اتفيف، اليقول
 : به إن الرب جه وعم، أمر ب جملف، وعدج إحملف قال قعاىل           

                                              

 
(2). 

" من حا الهم يرالأ وس يفسك رجن من ذنوبه اينوج ولدقنه أمنه"البوىب لف ميمأل اجلديد، وقأمه 
ومغفننرخل النن،نوب، وهلل شننف أن حياقننف هللبنند أن قتغننري الأنننت مولننوأ يومننف، الابنندأ حينناخل جدينندخل مهم،ننا 

مننننا ورأ د الكتنننناب وصننننحيح السننننند، ا ميننننان، والتوحينننند، وا خننننمب، وامجننننن   قهبننننف، أمجننننن لننننف 
وامنحننو يننديف النن ش ألرجننو أن أألننف عهننى حينناخل ،اأ نند ئننعيدخل، مهم،ننا ا ميننان، واالننتح صنندرل لننتم ه 
أال نا  و بند وصنندقا ، وارك كعنف لت نهح خبننأل، وكفنب مننيمأل أبنيو معنرش مننن قهوينأ العننياك ، 

قعنا  لتقبنمث رنار مباراند  نند،ا د وئأرئنه لنف رئنا ه ارك مسنا كعنف، واحفظهنا د قهبننف، وععنها وا
 .حياقف، وبعد مماقف 

 
 اننت رأق النن  : من حنديأ معناذ بنن جبنه قنال ( )مبتدأخل حبك اهلل عهيف، أخرج العيخان 

يننا معنناذ، ،ننه قنندرش مننا حنك اهلل عهننى عبنناأه   ومننا حننك العبنناأ » : القنال –ُعَفننري : عهنى محننار يقننال لننه
. الن ن حنك اهلل عهنى العبناأ أن يعبندوه وهلل يعنراوا بنه شني ا  » : قنال. اهلل ورئنوله أعهنم: قهنت. عهى اهلل 

ينا رئنول اهلل، أالنم أبعنر بنه الننا   : وحك العباأ عهى اهلل أن هلل يعن،ب منن هلل يعنرل بنه شني ا، القهنت
 .والهفب لهبخارش . «هلل قبعر،م، اليتكهوا: قال

  أش عبناأخل لغنريه، النن ن  أن قوحنده بالعبنناأخل، النم ق نرق –أيهنا الفالنه  –إن حنك اهلل عهينف
 .العهت ذلف اان حقا  عهى اهلل منه مند وال م  أن يدخهف اجلند 

  إىل ال ه التوحيد ورنه اجلند، وهلل غرو؛ ال ن التوحيد عظيم شأنه، عال  –رعال اهلل  –وانظر
 : قدره ومكانه، المن أجهه خهك اهلل خهقه يقول قعاىل                

( ) ،
 : وأرئه رئهه القال                               

( ). 

                                                           

 (.2   )رواه البرباش د الكبري، وحسنه األلباش د صحيح الرتغي  والرت،ي   ( )
 .  : ئورخل املا دخل، اآليد  (2)
 ( .1 )، ومسهم ( 211)البخارش  ( )
 ( .8 )خل ال،اريا  ئور  ( )
 ( . 2)ئورخل األنبيا   ( )

 
 



 

 

  

 

  و،و قرين العدل به ،و أعدله، والعرل قرين الظهم، ومس،ا مجن ئبحانه بينهما، أّما األول
  :قوله قعاىلالف                                

( ). 
 : وأّما الناش البقوله           (2). 

  و،و مفزك أعدا  اهلل وأوليا ه، الأما أعدا ه الينجيهم من ارب الدنيا وشدا د،ا    

                                
( ). 

عهيه  –واآلخرخل وشدا دمها، ول،لف الزك إليه يون  وأّما أوليا ه الينجيهم به من اربا  الدنيا 
النجاه اهلل من قهف الظهما ، والزك إليه أقباك الرئه النجوا به مما ع،ب به املعراون د  –السمج 

 .الدنيا، وما ُأاِلَعت شدا د الدنيا مبنه التوحيد 
 بنيان أئائه  والتوحيد أئا  ا ئمج، وأصهه األصيه، وقاعدقه املتيند، الاألعمال ال احلد

 .التوحيد امالص
المن أراأ عهو بنيانه، العهيه بتوثيك أئائه، وإحكامه، وشدخل اهللعتنا  به؛ ال ن عهو البنيان عهى 
قدر قوثيك األئا  وإحكامه، وإذا اان األئا  غري وثيك س يرقفن البنيان وس ينبت، وإذا هتدج ش   

 .من األئا  ئقا البنيان أو ااأ
ومن ،نا يظهر لف الفرش ب  من مهته ق حيح األئا  وإحكامه، وب  من يرالنن البنا  من غري 

 : أئنا  الم يهبأ أن يسقا، قال قعاىل                       

                    
( ). 

ولكن التوحيد أصهمث شئ، وأنز،ه، وأنظفه، وأصفاه، الأأىن شئ خيدشه، ويدنسه، ويمثر اليه، 
ا أأىن شئ يمثر اليها، ومس،ا قعوشه الهحظد،  الهو اأبيو ثوب يمثر اليه أأىن أثر، وااملرآخل ال االيد جد 

ا يتعسر والهفظد، والعهوخل امفيد، ال ن باأر صاحبه وقهن ذلف األثر ب ده، وإهلل ائتحكم وصار كبع  
عهيه قهعه، وعهيف بعح، امسمد لدرائد التوحيد والهمه، وقعهمه، وقعهيمه؛ ألن ا نسان قد يقول  
اهمد يظن أهنا ققربه إىل اهلل، وإذ ،  اهمد قد قهقيه د النار، خ وص ا إن أمسمف اهلل الهم ما قّص 

 : اهلل عن قوج موئى من صمحهم وعهمهم ح  أقوه قا ه               ( ) ،
ذا  : ملا خرج إىل خيرب، مّر بعجرخل لهمعرا ، يقال مسا وحديأ أيب واقد الهين  عن رئول اهلل 

القال . يا رئول اهلل اجعه لنا ذا  أنواط اما مسم ذا  أنواط: القالوا. أنواط، يعهقون عهيها أئهحتهم
                                                           

 ( .6 )ئورخل آل عمران  ( )
 ( .  )ئورخل لقمان  (2)
 ( . 8)ئورخل العنكبو   ( )
 ( .11 )ئورخل التوبد  ( )
 ( .6  )ئورخل األعراق  ( )

 
 

 
 



 

 

  

 

 «  ،،ا اما قال قوج موئى! ئبحان اهلل» :  الن                 وال،ش
 .( )نفس  بيده لرتانب ئنن من اان قبهكم 

  -عهيه السمج  –وقأمه بع  الب نر والب ريخل ذلف الدعنا ، وقهف ال راعد من ن  اهلل إبرا،يم 
 : اما قص اهلل عهينا قوله                         (2). 

،،ا ،و أعا  خهيه الرمحن أيب األنبيا  وإماج احلنفا ، محهه عهيه خواله من العرل، خااله عهى 
. وذلف لكنرخل من االتنت هبا من النا نفسه وعهى بنيه، ومنهم الساأخل احلنفا ، وامل بف  األنبيا ، 

 .ومن يأمن البم  بعد إبرا،يم –رمحه اهلل–قال إبرا،يم التيم  !! الما ظنف بغري،م 
 :ومن ،نا أحببت أن أوصيف أيها املواالك بوصايا، احرب عهيها وارك مسا كعف، نفعف اهلل هبا 

 
 :الدعا  ،و العباأخل  –  

، و،و السمين الب ري القري  الوأوأ اجملي ، لو ئأله النا   إن اهلل عز وجه خالك امهك، ورا قه
 : اههنم بهغاهتم املختهفد د أش ح  لسمعهم قبارل وقعاىل       

، ولو أعبى اه ( )
ق،له عباأه ب  يديه، وئمامسم  –ئبحانه  –واحد منهم مسألته ما نقص ذلف من مهكه شي ا ، حي  

 :وكهبهم حوا جهم منه، وشكوا،م إليه، وعياذ،م به منه، والرار،م منه إليه، اما قيهإيّاه، 
 قنننننننننننننننننننننالوا أقعنننننننننننننننننننننكوا إلينننننننننننننننننننننه

 
 مننننننا لنننننني  خيفننننننى عهيننننننه 

 القهننننننننننننننننننننننننننننننت ريب يرلننننننننننننننننننننننننننننننى 
 

 ذل العبينننننننننننننننننننند لديننننننننننننننننننننه 
: حندثنا عبندالو،اب، عنن إئنحاش، عنن مبنرق بنن عبنداهلل قنال –رمحنه اهلل  –وقال ا مناج أمحند  

امري، ال ذا امري انري ال نياج وال نمخل، وإذا ،نو د يند اهلل قعناىل، وإذا أننت هلل ققندر ق،اار  ما مجاك 
 .( )عهى ما د يد اهلل إهلل أن قسأله، اليعبيف، ال ذا مجاك امري الدعا 

 : والرب ئبحانه وقعاىل حي  أن ُيْسأل، ويُنْرغ  إليه، ويُبْنه  مننه اما قال قعاىل    

                            ( )وقال ، : 

                       
 : ، وقال(8)      

                                                           

 .حسن صحيح : ، وقال (61 2)الرتم،ش  ( )
 ( .8  -  )ئورخل إبرا،يم  (2)
 ( . 1)ئورخل كه  ( )
 ( . 1 /  )مدارج السالك   ( )
 ( .81)ئورخل غاالر  ( )
 ( .68 )ئورخل البقرخل  (8)
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              ( ). 
 : به وأشار اهلل قعاىل إىل الدعا  د ختاج منائف احلا القال         

                                          

                                      
(2) ،

، وقال عهيه ( )« إن الدعا  ،و العباأخل» : قال رئول اهلل : ود حديأ النعمان بن بعري قال
إذا ئألت السأل اهلل، وإذا ائتعنت » : -رل  اهلل عنهما  –ال مخل والسمج لعبداهلل بن عبا  

الائتعن باهلل، واعهم أن األمد لو اجتمعت عهى أن ينفعول بع   س ينفعول إهلل بعئ قد اتبه اهلل 
 .( )« ول إهلل بعئ قد اتبه اهلل عهيفلف، ولو اجتمعوا عهى أن ي رول بع   س ي ر 

و،و ئبحانه املنفرأ باملهف والقهر، والعبا  واملنن، وال ر والنفن، أون اه من ئواه، اليهزج من 
وهلل . ذلف أن يكون ،و املدعو وحده، املعبوأ وحده، ال ن العباأخل هلل ق هح إهلل ملالف ال ر والنفن

واهلل . تحك لهعباأخل وحده، أون من هلل ي ر وهلل ينفنميهف ذلف وهلل شي ا  منه غريه قعاىل، الهو املس
 : قعاىل يقول                                

( ) ،

 : وقال                                          

                           وقال ، :          

                                . 
ومبا أن الدعا  عباأخل، ال ن صرالها لغري اهلل شرل، وعج  ملن يبرش باب املخهوش وهلل يسأل 
خالقه، ومما يمئمث له ما يُرى اليوج من بعو املسهم  من أعا  األموا  واهللئتغاثد هبم، وكه  

يا ئيدش املدأ املدأ، أو يا ئيدش الغوث الغوث، أو أنا جبوارل، أو : منهم؛ اليقول بع هماملدأ 
 .اشمث مري  ، أو رّأ غا  ، أو حقك   ئم 

خياكبون األموا  والغا ب ، نسوا اهلل وأشراوا معه غريه، وقد عهموا أنه ئبحانه وقعاىل أخرب أن 
 : اع  غري اهلل إهلل اميبد وامسران، يقول قعاىلاملدعو من أونه هلل يستجي  ملن أعاه، ولي  لد   

                                       

                      (8) وأمعن  –والقف اهلل  –، وقأمه اآليد
                                                           

 ( .8 )ئورخل السجدخل  ( )
 ( . 21 – 211)ئورخل البقرخل  (2)
 .وصححه األلباش . حسن صحيح: ، وقال( 21 )الرتم،ش  ( )
 .وصححه األلباش . حسن صحيح: ، وقال(8  2)الرتم،ش  ( )
 ( .11 )ئورخل يون   ( )
 (.8 - )ئورخل األحقاق  (8)
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النظر د قفسري،ا، ال هنا عامد د اه أاع  ومدعو من أون اهلل، وقد اقفك عهى التح،ير من أعا  
 .غري اهلل أ مد السهمث من احلنفيد، واملالكيد، والعاالعيد، واحلنابهد 

 ندا  األموا  من » : المن أقوال األحناق، قول العيخ  مد إكاعيه بن عبدالغو الد،هوش
 : بعيد أو قري  لهدعا ، إشرال د العهم، وقال قعاىل              

                      
، وقد ألت ،،ه اآليد عهى أن املعرا  ( )

قد أمعنوا د السفا،د، القد عدلوا عن اهلل القاأر العهيم إىل أنا  هلل يسمعون أعا ،م، وإن كعوا ما 
ائتجابوا، و،م هلل يقدرون عهى ش   الظهر من ذلف أن ال،ين يستغينون بال احل  ال،ين اانوا د 

يا ئيدنا اأك اهلل لنا يق   : عو النا  اليقولونالزمن السابك عهى لمل بعيد، وقد يكتف  ب
حاجتنا، ويظنون أهنم ما أشراوا، ال هنم ما كهبوا منهم ق ا  احلاجد، وإمنا كهبوا منهم الدعا ، و،،ا 
باكه ال هنم وإن س يعراوا عن كريك كه  ق ا  احلاجد، ال هنم أشراوا عن كريك الندا ، القد ظنوا 

يسمعون ندا ،م عن قرب، واان ذلف ئوا  د حقهم، ول،لف  أهنم يسمعون ندا ،م عن بعد اما
 : ناأوا من مكان بعيد من أن اهلل ئبحانه وقعاىل قال          

(2). 
يا ئيدش، : القد قعدأ د باب الدعا  المنن من قول الداع  –رمحه اهلل  –وأما ا ماج مالف * 

ويا حنان من األلفاظ الك س قرأ د الكتاب والسند، وأمر باهلللتزاج د األأعيد بالهفب الوارأ عن 
الم . عا  بالوارأال ذا اانت ئريقه ،ك،ا د اهلللتزاج والتقييد د باب الد. ( )األنبيا  يا رب يا رب 

لهدعا  له، أو  اره الوقوق عند قرب الن    –رمحه اهلل  –ميكن أن جييز أعا  غري اهلل، به إنه 
 .( )الدعا  عنده 

أعوذ : ،ه كعتم عاملا  جييز أن يقول الداع » : ومن أقوال العاالعيد، قول ا ماج ابن خزميد* 
وذ بال فا واملروخل، أو أعوذ بعرالا  ومىن من شر ما أع: بالكعبد من شر خهك اهلل   أو جييز أن يقول

،،ا ما هلل يقوله، وهلل جييز القول به مسهم يعرق أين اهلل،  ال أن يستعي، مسهم خبهك اهلل من . خهك
 .( )« شر خهقه 

قوج يزورون املوقى اليدعون مسم، و،،ه الزيارخل »: وقسم املقريزش  يارخل القبور عهى ثمثد أقساج
شرعيد، وقوج يزوروهنم  يدعون هبم الهمهلل  ،م املعراون د األلو،يد واحملبد، وقوج يزوروهنم اليدعون 

                                                           

 ( .  ) ئورخل األحقاق  ( )
، و منند كنا،ر الفتنو د حبمننن حبنار األنننوار (6 )وانن،ا قنال صننن اهلل احلهنن  د القنول الف نه . 81 –  8: ققويند ا مينان  (2)

 ( . 2 )، وعبدالعزيز و  اهلل الد،هوش د حبموك التاواه (   / 2)
 ( .8  /  ) يه العتبيد من البيان والتح: انظر  ( )
 ( . 2/81)العفا لهقال  عياض  ( )
 ( . 1 /  )التوحيد  ( )
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 .( )« ، و،مهلل  ،م املعراون د الربوبيد(املوقى: أش)أنفسهم 
 إن املبالغد د قعظيم رئول اهلل »: احلنابهد، قول احلاالب ابن عبدامساأش ومن أقوال عهما * 

باحلا إىل قربه، والسجوأ له، والبواق به، واعتقاأ أنه يعهم الغي ، وأنه يعب  ومينن، وميهف ملن 
ائتغاث به من أون اهلل ال ر والنفن، وأنه يق   حوا ا السا ه ، ويفرج اربا  املكروب ، وأنه 

« اليمن يعا  ويدخه اجلند من يعا ، اله،ه املبالغد مبالغد د العرل وانسمخ من ذمد الدين يعفن 
(2). 

الم قدعو غري اهلل، وهلل قهجأ إهلل له، الواعج  ملن يرتل أعا  اجملي  القاأر املستجمن جلمين 
 .صفا  الكمال إىل املخهوش الناقص ال عيمث 

ئبحانه، وأشهد أنه هلل خيهك وهلل ير ش، وهلل ينفن، وهلل ي ر إهلل اهلل أنا مممن باهلل : ال ن قال قا ه
وحده هلل شريف له، وأن  مدا  صهى اهلل عهيه وئهم هلل ميهف لنفسه نفعا  وهلل لرا  ال م  عن 

 .ولكو م،ن ، وال احلون مسم جاه عند اهلل، وأكه  من اهلل هبم. عبدالقاأر وغريه
 : ، يقول قعاىلار،ا معراو قريش لرئول اهلل أن ،،ه العبهد ،  الك ذ : الاجلواب     

                                

                             
( ). 

 : وقال ئبحانه                           

                                          

 ( ). 
قرى أهنا ع  شبهد املتأخرين، وانظر ايمث رّأ .. ليقربونا إىل اهلل  لفى  : وقأمه شبهد األول 

 : احلك عهيهم بقوله                           .يقول العوااش :
واملعىن أختربون اهلل أن له شراا  د مهكه يُنْعَبدون اما يعبد، أو أختربونه أن لكم شفعا  بغري إذنه، »

واهلل ئبحانه هلل يعهم لنفسه شريكا ، وهلل شفيعا  بغينر إذننه من مجينن خمهوقاقه ال،ين ،م د كاواقه 
 .( )«..وأرله 

،،ه اآليا  نزلت اليمن يعبد األصناج، ايمث  عهون ال احل  منه األصناج  أج ايمث : ال ن قال
                                                           

 ( .  ) ريد التوحيد  ( )
 (. 1 )، والفتح املب  هللبن حجر امسيتم  ( 2)الباعأ عهى إنكار البدك واحلواأث أليب شامد : وانظر  
، الفنروك هللبنن مفهنح (12 )هي  هللبنن اجلنو ش ، قهبي  إب( 2)اهمد ا خمب هللبن رج  : ، وانظر   ال ارج املنك   (2)

(21 . ) 
 ( . -2)ئورخل الزمر  ( )
 ( .6 )ئورخل يون   ( )
 ( .2  / 2)التح القدير  ( )
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 : به اان من معرا  قريش من يعبد املم كد بدليه قول اهلل:  عهون األنبيا  أصناما    القه له  
                                    

                      
، واانت كا فد منهم قدعو عيسى بن مرمي ( )

  : وأمه، قال قعاىل                            
                              

                           
به إن وأا  وئواعا  ويغوث  (2)

ويعوش ونسرا  أكا  رجال صاحل  من قوج نوح، ماقوا وأوحى العيبان إىل قومهم أن ان بوا إىل 
حبالسهم الك اانوا جيهسون منها أن ابا ، وكو،ا بأكا هم ح  عبد  من أون اهلل 
( ) . 

أنكر اهلل عهى من أعى األصناج، اما أنكر عهى من أعى املم كد وعيسى وقه له أرأيت ايمث 
 .بن مرمي وال احل  

 : مث إن العفاعد اهها له ئبحانه، وهلل يعفن أحد عنده إهلل ب ذنه، وملن ارق اه، يقول قعاىل  

                    ( )وقال ، :                 

                      ( ). 
 : وقال                               

                                     
(8). 

وقد قبن اهلل األئباب الك يتعهك هبا أ،ه العبها  هب،ه اآليد، الاملعرل إمنا يتخ، معبوأه ملا 
إما مالف ملا يريد عابده منه، : من النفن، والنفن هلل يكون إهلل ممن اليه خ هد من ،،ه األربن حي ه له

ال ن س يكن مالكا  اان شريكا  لهمالف، ال ن س يكن شريكا  لهمالف اان معينا  له أو ظهريا ، ال ن س 
ا  مرقبا ، منتقم  من األعهى النفى اهلل ئبحانه املراق  األربن نفي. يكن معينا  وهلل ظهريا ، اان شفيعا  عنده

إىل األأىن، النفى املهف والعراد واملظا،رخل والعفاعد الك يبهبها املعرل، وأثبت شفاعد هلل ن ي  منها 
   :وهلل قكون العفاعد عنده ئبحانه إهلل بعد إذنه اما قال قعاىل. ملعرل، و،  العفاعد ب ذنه  

          (1) وهلل ُيْعَفن د أحد إهلل من بعد أن يرلى عن املعفوك له، و،و ،
 : ئبحانه هلل يرلى إهلل عن املسهم املوحد                    . 

                                                           

 ( .   -1 )ئورخل ئبأ  ( )
 ( .18 - 1)ئورخل املا دخل  (2)
 ( .21 /  )قفسري ابن انري : ينظر  ( )
 ( .  )ئورخل الزمر  ( )
 ( .  )ئورخل الزمر  ( )
 ( . 2 -22)ئورخل ئبأ  (8)
 ( .  2)ئورخل البقرخل  (1)
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اهلل عهيه وئّهم ال ذا اانت العفاعد اهها هلل، وهلل قكون إهلل من بعد إذنه، وهلل يعفن الن  صهى 
وهلل غريه د أحد ح  يأذن اهلل اليه، وهلل يأذن إهلل أل،ه التوحيد، قب  لف أن العفاعد اهها هلل 

وهلل . الههم هلل كرمو شفاعد نبيف، أو شفاعد مم كتف أو ال احل  من خهقف: الاكهبها منه، وقه
 .قكون شفاعد األنبيا  وال احل  إهلل د اآلخرخل 

 : ه العرع  ال،ش يقربف من اهلل، وقد أمرل ربف به القالوئأوصيف بالتوئ -     

                             ( ). 
يا أيها ال،ين صدقوا اهلل ورئوله اليما » : يقول إماج املفسرين احلاالب ابن جرير د قفسري،ا

أجيبوا اهلل اليما أمرام وهناام : يقول( اققوا اهلل. )أخرب،م، ووعد من النواب، وأوعد من العقاب
ونقه ابن  . (2)« رليهواكهبوا القربد إليه بالعمه مبا ي:يقول(. وابتغوا إليه الوئيهد. )بالباعد له د ذلف
أش ققربوا : ونقه عن قتاأخل . أن معىن الوئيهد اليها القربد –رل  اهلل عنهما  –انري عن ابن عبا  

و،،ا ال،ش قاله ،مهلل  األ مد هلل خمق ب  : وقال بعد،ا ابن انري. إليه بباعته، والعمه مبا يرليه
 : وقال ئبحانه. ( )« املق وأ  والوئيهد ،  الك يتوصه هبا إىل ك يه... املفسرين اليه     

                                   

         ( ) . 
منائبد نزومسا الك قولح معنا،ا  –رل  اهلل عنه  –وقد بّ  ال حايب اجلهيه عبداهلل بن مسعوأ 

نزلت د نفر من العرب اانوا يعبدون نفرا  من اجلن، الأئهم اجلنيون، وا ن  ال،ين اانوا » : القال
ى عباأخل اجلن، أش ائتمر ا ن  ال،ين يعبدون اجلن عه» : قال احلاالب.  ( )« يعبدوهنم هلل يععرون 

واجلن هلل يرلون ب،لف لكوهنم أئهموا، و،م ال،ين صاروا يبتغون إىل رهبم الوئيهد، و،،ا ،و املعتمد 
 .(8)« د قفسري اآليد 

الالتوئه اه وئيهد ققرب العبد إىل اهلل ئبحانه، وأذن اليها العارك احلكيم، والتوئه املعروك 
 :ثمثد أنواك ،  

بأكا ه احلسىن وصفاقه العهى، و،،ه الوئيهد من خري الوئا ه، وأعظمها،  التوئه إىل اهلل –  
وأنفعها لهعبد املسهم ح  يدعو ربه ئبحانه، ال ن ذلف من أعظم أئباب إجابد الدعا  اما جا   

                                                           

 ( .  )ئورخل املا دخل  ( )
 ( .228/ 8)جامن البيان  (2)
 ( .2 / 2)قفسري ابن انري  ( )
 ( .1 )ئورخل ا ئرا   ( )
 ( .1  ( ) 2 2/  )صحيح مسهم  ( )
 ( .2 / 1 )الفتح  (8)

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

   

 

 : هب،ا األألد، قال ئبحانه                          

          ( ) . 
أن منها قسعد وقسع  اكا  من حفظها،  وأخرب الن  . اأعوا اهلل متوئه  بأكا ه احلسىن: أش

إن هلل قسعد وقسع  اكا  م د إهلل واحدا  من أح ا،ا أخه »:  قال . وقاج حبقوقها أخه اجلند
 .(2)« اجلند

ود حديأ .  ( )« يا ح  يا قيوج برمحتف أئتغيأ » : إذا أمهه وأحزنه أمر قال واان الن  
املسجد، ال ذا ،و برجه قد ق ى صمقه و،و يتعهد،  أخه رئول اهلل :  جن بن األأرك قال

أئألف يا اهلل األحد ال مد ال،ش س يهد، وس يولد، وس يكن له افوا  أحدا، أن الههم إش : و،و يقول
 .( )« قد غفر له، قد غفر له، ثمثا  »: قغفر   ذنويب، إنف أنت الغفور الرحيم القال 

الههم إش أئألف، بأش أشهد أنف أنت اهلل هلل » : رجم  آخر، يقول و،و يدعو  وكن الن  
وال،ش » :  القال « نت، األحد ال مد، ال،ش س يهد وس يولد، وس يكن له افوا  أحدإله إهلل أ

 .( )«نفس  بيده، لقد ئأل اهلل باكه األعظم ال،ش إذا أع  به أجاب، وإذا ئ ه به أعبى
وعهى املسهم أن يقدج ب  يدش أعا ه اهللئم املنائ  ملبهوبه، اتقدمي ائم الرمحن حال كه  

 .وحنو ذلف.. ر حال كه  املغفرخل، والر اش حال كه  الر ش الرمحد، والغفو 
التوئه إىل اهلل بعمه صاحل قاج به الداع ، وذلف بأن ق،ار ب  يدش أعا ف عمم  صاحلا  / 2

الههم ب مياش بف، ومبحبك لف، »: قمت به، يكون ئببا  د ح ول مبهوبف، اقولف عند أعا ه
وغري ذلف من . « ... ، وب مياش به، وح  له، أن قفرج مه ، وقغفر ذن  وباقباع  لرئولف 

األعمال املعروعد الك قدمتها هلل هلل قريد هبا إهلل وجهه من صمخل، وصياج، وحا، وصدقد، وذار، 
 .وآل بيته، وصحابته وغري ذلف من األعمال ال احلد املقربد إىل اهلل قعاىل  وح  لرئول اهلل 

 : ه عهى معروعيد ،،ا النننوك من التوئه قولننه قعاىلوالدلي                

           
 : ، وقوله قعاىل(8)                      

      (1). 
                                                           

 ( .61 )ئورخل األعراق  ( )
 ( .281)، ومسهم ( 6 2)البخارش  (2)
 (.2118)،وحسنه األلباش د صحيح ئنن الرتم،ش ( 2  )الرتم،ش  ( )
 ( . 16)أبو أاوأ، وصححه األلباش د صحيح ئنن أيب أاوأ  ( )
 ( . 218)الرتم،ش، وصححه األلباش د صحيح ئنن الرتم،ش  ( )
 ( .8 )آل عمران  (8)
 ( .  )آل عمران  (1)
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 –رل  اهلل عنهما  –والدليه من السند، ما ق منته ق د أصحاب الغار، العن عبداهلل بن عمرو 
انبهك ثمثد ر،ا ممن اان قبهكم، ح  آوا،م املبيت إىل غار » : يقول كعت رئول اهلل : قال

إنه هلل ينجيكم من ،،ه ال خرخل : الدخهوه، الاحندر  صخرخل من اجلبه السد  عهيهم الغار؛ القالوا 
الههم اان   أبوان شيخان ابريان، وانت هلل : إهلل أن قدُعوا اهلل ب احل أعمالكم، القال رجه منهم 

أ،م  وهلل ماهلل  أَْغِبك قبههما 
، النأى يب د كه  ش   يوما ، الهم أرح عهيهما ح  ناما، الحهبت مسما ( )

أو ماهلل ، الهبنت والقدح عهى يدّش أنتظر غبوقهما الوجدهتما نا م ، وار،ت أن أغبك قبههما أ،م  
  وجهف ائتيقاظهما ح  برش الفجر، الائتيقظا، العربا غبوقهما، الههم إن انت العهت ذلف ابتغا

الههم  : وقال اآلخر . الفرج عّنا ما حنن اليه من ،،ه ال خرخل، الانفرجت شي ا  هلل يستبيعون امروج
اانت   بنت عم اانت أح  النا  إّ ، الأرأهتا عن نفسها الامتنعت مو، ح  أملت هبا ئند من 

فعهت، ح  إذا السن ، الجا قو الأعبيتها ععرين وما د أينار عهى أن خُته  بيو وب  نفسها، ال
قدر  عهيها قالت، هلل أحه لف أن قَنُفو امامت إهلل حبقه، التحرجُت من الوقوك عهيها، الان رالت 
عنها، و،  أح  النا  إّ ، وقرات ال،،  ال،ش أعبيتها، الههم إن انت العهت ذلف ابتغا  

: وقال النالأ .وجهف الاالرج عنا ما حنن اليه، الانفرجت ال خرخل غري أهنم هلل يستبيعون امروج منها
الههم إش ائتأجر  أجرا ، الأعبيتهم أجر،م غري رجه واحد، قرل ال،ش له وذ، ، النمْرُ  أجره 

اه ما قرى : يا عبداهلل أأ إّ  أجرش، القهت له: ح  انر  منه األموال، الجا ش بعد ح ، القال
إش هلل أئتهزئ : ، قهتيا عبداهلل هلل قستهزئ يب: من أجرل من ا به والبقر والغنم والرقيك، القال

بف، الأخ،ه اهه الائتاقه الهم يرتل منه شي ا ، الههم ال ن انت العهت ذلف ابتغا  وجهف، الاالرج عنا 
 .(2)« ما حنن اليه، الانفرجت ال خرخل، الخرجوا ميعون 

أن ،مهلل   -صهوا  اهلل وئممه عهيه  -الأالاأ  ،،ه الق د النبويد الك حّدث هبا أصدش امهك 
هبم الكرب، ولاش األمر، وائتحكمت حهقا  امسّم، جلموا إىل اهلل قعاىل وحده النمثد اشتد 

بره بوالديه، واآلخر عفته، وك ينه الرجه، والنالأ : ب خمب وصدش، وإالراأ عباأخل، الأومسم ذََار
 .أمانته ورأ حقوش العباأ إليهم، الفرج اهلل اربتهم، وأظهر أمر،م

ر العبد إليه ئبحانه، وحاجد العبد املائد له، اما قال أيوب ومن التوئه إىل اهلل أي ا ، إظهار الق
     : عهيه ال مخل والسمج               

واقول  ( )
 : موئى                   ( ). 

                                                           

/  )النهاينند .شننرب آخننر النهننار: د شننرب ن ننيبهما مننن الهنننب النن،ش يعننربانه، والغبننوش مننا انننت أقنندج عهيهمننا أحنندا  : أش  ( )
   . ) 

 .، والهفب لهبخارش (  21)، مسهم (2  2)البخارش  (2)
 ( . 6)ئورخل األنبيا   ( )
 ( . 2)ئورخل الق ص  ( )

 
 



 

 

   

 

أو بظهم العبد نفسه وقفريبه د أمر ربه من حاجته هلل، واالتقاره له، اما قال قعاىل عن نبيه يون  
  : عهيه السمج                 

( ). 
الههم : قه»: القال . عهِّمو أعا   أأعو به د صم : أليب بكر ال ديك ح  قال واقوله 

إش ظهمت نفس  ظهما  انريا ، وهلل يغفر ال،نوب إهلل أنت، الاغفر   مغفرخل من عندل، وارمحو إنف 
 . (2)« أنت الغفور الرحيم 

التوئه إىل اهلل بدعا   التوئه إىل اهلل قعاىل بدعا  ال احل ، و،،ا النوك من التوئه ،و/  
 .احل  ال،ش يُرْجى إجابد أعا ه عند اهلل قبارل وقعاىل  الرجه ال احل املتابن لسند رئول اهلل 

  : ومن األألد عهى ذلف قوله قعاىل عن أبنا  يعقوب عهيه ال مخل والسمج       

                               
( ). 

 : وقوله                               

    ( ) . 
د ،،ه اآليد إىل التوئه بدعا   –رلوان اهلل عهيهم  –وقد أرشد ئبحانه املسهم  وال حابد 

أققى النا ، وأخعا،م  د حياقه؛ ألن أعا ه لقومه من أئباب اهللئتجابد، إذ ،و  الرئول 
وقفوا بقربه،  أن -رلوان اهلل عهيهم-وأعبد،م لربه، وأعهمهم حبدوأه، وأما بعد مماقه الهم يمثر عنهم 

 وئألوه حاجاهتم من أون اهلل؛ ألهنم يعهمون أنه ما ، وأن اهلل ح  هلل ميو            

  . 
بعد والاقه خمالفد حلياقه قبه والاقه؛  وأما ما ورأ من األحاأيأ عن حياقه د قربه؛ ال ن حياقه 

وذلف أن احلياخل الرب خيد غي  من الغيوب، وهلل يدرش انهها وحقيقتها إهلل اهلل ئبحانه وقعاىل، ولكن 
من النابت واملعهوج أهنا ختتهمث عن احلياخل الدنيويد، وهلل خت ن لقوانينها، الا نسان د الدنيا يأاه 

رض ويتأس، وهلل أحد يستبين أن ينبت أن أحدا  بعد املو  ويعرب، ويتنف ، ويتزوج، ويتحرل، ومي
ولو اان حيا احياخل الدنيا ملا اان رد . ح  األنبيا  عهيهم السمج قعرض له ،،ه األمور بعد والاقه

إىل ال مخل ورا  غريه ممن هلل يدانيه أبدا  د منزلته وال هه  وجه مقبول هللن راالهم عن ال مخل ورا ه 
. 

،  اانوا خيتهفون د مسا ه انريخل بعد والاقه   –رلوان اهلل عهيهم  –أن ال حابد  ومما يماد ،،ا

                                                           

 ( .61)ئورخل األنبيا   ( )
 ( . 211)، مسهم (111)البخارش  (2)
 ( .16 -11)ئورخل يوئمث  ( )
 ( .  8) ئورخل النسا   ( )



 

 

   

 

د قربه، ومعاورقه د ذلف، وئماله عن ال واب اليها،  وس خيبر د بال أحد منهم ال،،اب إليه 
 انقبن عن احلياخل الدنيا، وس قعد قنببك ملاذا   إن األمر والح جدا ، و،و أهنم اههم يعهمون أنه 

 .عهيه أحوامسا ونواميسها 
» : قال العيخ العممد شكرش اآللوئ . ، المن غريه من باب أوىل وإذا اان ،،ا د حقه 

واون األنبيا  والرئه عهيهم ال مخل والسمج، وا،ا امهص من عباأ اهلل أحيا  د قبور،م حياخل 
م احلقيقيد هلل ققت   ذلف بر خيد، هلل يقت   أن ينبت مسم ش   من خ ا ص ا مسيد، اما أن حياهت

 »( ). 
، العن أن  بن  د حياقه قوئه ذلف األعرايب ببه  الدعا  منه  ومن التوئه بدعا  الن  

 أخه رجه يوج اجلمعد من باب اان وجاه املنرب، ورئول اهلل » : قال –رل  اهلل عنه  –مالف 
يا رئول اهلل ،هكت املواش ، وانقبعت السبه، : قا ما ، القال قا م خيب ، الائتقبه رئول اهلل 

قال . «الههم ائقنا، الههم ائقنا، الههم ائقنا »: يديه، القال الرالن رئول اهلل . الاأك اهلل يغيننا
وهلل واهلل، ما نرى د السما  من ئحاب، وهلل قزعد، وهلل شي ا ، وما بيننا وب  ئهن من بيت وهلل : أن 
: قال. عت من ورا ه ئحابد منه الرتر ، الهما قوئبت السما  انتعر ، مث أمبر البه: قال. أار

قا م  مث أخه رجه من ذلف الباب د اجلمعد املقبهد، ورئول اهلل . واهلل ما رأينا العم  ئبتا  
. يا رئول اهلل ،هكت األموال، وانقبعت السبه، الاأك اهلل ميسكها: خيب ، الائتقبهه قا ما ، القال

الههم حوالينا وهلل عهينا، الههم عهى اآلااج، واجلبال، »: يديه مث قال رالن رئول اهلل ال: قال
 . (2)الانقبعت، وخرجنا منع  د العم : قال. «وال راب، واألوأيد، ومنابت العجر

، وملا انتقه  القهوا ،،ه املسألد، وقعهمو،ا من رئول اهلل  –رلوان اهلل عهيهم  –وال حابد 
الن  صهى اهلل عهيه وئّهم إىل الراليك األعهى، قوجهوا د أعا هم إىل ال احل  منهم، اما العه ذلف 

إن : قال–رل  اهلل عنه  –، العن أن  بن مالف -رل  اهلل عنه  –أمري املممن  عمر بن امباب 
الههم » : عبداملبه  القالاان إذا قحبوا ائتسقى بالعبا  بن   –رل  اهلل عنه  –عمر بن امباب 

 . ( )اليسقون : قال« التسقينا، وإنا نتوئه إليف بعم نبينا الائقنا إنا انا نتوئه إليف بنبينا 
ونبه  منه أن يدعو  - أش إنا انا نق د نبينا  مد  –رل  اهلل عنه  –ومعىن قول عمر 

ى، وس يعد من املمكن أن يدعو لنا، إىل الراليك األعه لنا، ونتقرب إىل اهلل بدعا ه، واآلن وقد انتقه 
 .العبا ، ونبه  منه أن يدعو لنا  ال نا نتوجه إىل عم نبينا 

إن السما  قحبت، الخرج معاويد وأ،ه أمعك : وعن التابع  اجلهيه ئهيم بن عامر امبا رش قال
                                                           

 ( .611)، مسهم (181)البخارش  ( )
 ( .181)البخارش  (2)
 ( .11  )البخارش  ( )

 
 

 



 

 

   

 

 ، الأقبه أين يزيد بن األئوأ اجلرش   الناأاه النا: يستسقون، الهما قعد معاويد عهى املنرب، قال
الههم إنا نستعفن إليف اليوج : يتخبى النا ، الأمره معاويد، ال عد، القعد عند رجهيه، القال معاويد

. خبرينا وأال هنا، الههم إنا نستعفن إليف اليوج بيزيد ابن األئوأ اجلرش ، يا يزيد ارالن يديف إىل اهلل 
الغرب اأهنا قر ، و،بت ريح،  الرالن يديه، ورالن النا  أيديهم، الما اان أوشف أن ثار  ئحابد د

 .( )السقينا ح  ااأا النا  أن هلل يبهغوا منا مسم 
 .الُعرق من احلديأ أن قوئههم اان بدعا  رجه صاحل ح  اليهم

اله،ه ثمثد أنواك لهتوئه ال حيح املعروك، وما عدا،ا من التوئم  س يرأ اليه أليه ققوج به * 
بالدليه من الكتاب وصحيح السند، و،دش ال حابد، ال هنم عن  احلجد، وعهيف أيها املوالك املبارل

 .عهم وقفوا، وبب ر ناال، افوا 
، الواج  عهى اه من ن ح لنفسه، وأح   وئعاأخل العبد د الدارين معهقد هبدش الن  

جناهتا وئعاأهتا أن يعرق من ،ديه وئريقه وشأنه ما خيرج به عن اجلا،ه  به، ويدخه د عداأ أقباعه 
يعته وحزبه، والنا  د ،،ا ب  مستقه ومستكنر و روج، والف ه بيد اهلل يمقيه من يعا ، واهلل ذو وش

 .الف ه العظيم 
وأنت ققرأ  –والقف اهلل -وئأشري عهى عجه إىل بعو التوئم  غري املعروعد، الاح،ر،ا 

، وبعد قوبتف «من حا وس يرالأ وس يفسك خرج من ذنوبه ايوج ولدقه أمه»:  حديأ رئول اهلل 
الن وح من اه ما أخبأ  اليه عمدا  وئهوا ، المن التوئه املمنوك شرعا  التوئه إىل اهلل حبك أو جاه 

الههم إش أئألف جباه نبيف، أو جباه عبدل المن أن » : شخص من األشخاب، اقول أحد،م
ن ،،ا التوئه أل. «.. الههم إش أقسم عهيف بفمن أن قق   حاجك »: ومنهم« قرمحو وقغفر  

  : س يرأ د اتاب اهلل عز وجه واهلل يقول           
وهلل د صحيح السند، .  (2)

، وهلل ال،ين نقهوا اه أقوال وأحوال رئول اهلل  -رلوان اهلل عهيهم-وس يرأ أي ا  من العه ال حابد 
، ونقهوا أخباره وآثاره بكه أماند وأقد، يقول ا ماج أبو رواخل عهما  احلديأ ال،ين عرالوا ئنته 

أئألف حبك المن، أو حبك أنبيا ف ورئهف، أو : ويكره أن يقول الداع  » :  -رمحه اهلل  –حنيفد 
 . ( )« حبك البيت احلراج 

قه » : ا ئيدش، وقالأنه اره لهداع  أن يقول يا ئيدش ي –رمحه اهلل  –وورأ عن ا ماج مالف 

                                                           

، وصنننحح إئنننناأه (812/ )، وأبنننو  رعننند الدمعنننق  د قارخينننه (61 / 2)أخرجنننه يوئنننمث بنننن يعقنننوب د املعرالننند والتننناريخ  ( )
 ( .  )التوئه ، واأللباش د (816/ 8)احلاالب ابن حجر د ا صابد 

 ( .6 )ئورخل األنعاج  (2)
 (.16)، وشرح الفقه األارب ملم عه  القارش ( 26 / 2)إكاق الساأخل املتق  بعرح إحيا  عهوج الدين لهزبيدش  ( )
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 . ( )« يا رّب يا رب يا ارمي : اما قالت األنبيا  
ومن ،نا الم قسأل جباه أحد؛ ألنه وإن اان لفمن جاه ومنزلد ال نه لي  مفيدا  بالنسبد إىل 
الداع ، وإمنا ،و مفيد ل اح  اجلاه واملنزلد، وقد ققدج أن الوئيهد ،  اختاذ الوئا ه ال احلد الك 

وإذا أرأ  أن قتوئه إىل اهلل عهى ! الا دقف أنت من اون رجه صاحل له جاه عند اهلل  قنمر، الما
وما أشبه ذلف ال ن ،،ه .. الههم ب مياش بف، وبرئولف، أو مبحبك لف، لرئولف: وجه صحيح القه
منه ذلف امنه مر و  ذ،  لر ي  له د عمهه، وذار  ائن المن وشراله، مث . ،  الوئيهد الناالعد

 .التأمه..  يكن ليعبيه، خبمق إن ذار   بتف له، وقربه منهئأله س
د حياقه إمنا اان بدعا ه هلل جبا،ه،  واما ققدج يت ح لِف جهيا  أن قوئه ال حابد برئول اهلل 

وهلل ب،اقه، ولو اان ال حابد يعهمون أن التوئه إمنا ،و جبا،ه وب،اقه عهى اهلل قعاىل، ملا عدلوا عنه؛ 
ته وارامته عند اهلل س قتأثر بوالاقه، به ،و صهى اهلل عهيه وعهى آله وئهم ئيد امهك ألن جا،ه ومنزل

 .د الدارين، وأشرالهم، وأعظمهم منزلد وجا،ا  عند ربه
 :وعهيف أيها املوالك عند الدعا  التحه  بآأابه، والتخه  عن موانعه، ومن موانن ا جابد  -
 : اهللعتدا ، ال نه ئبحانه أمرنا بدعا ه وهنانا عن اهللعتدا  اليه، القال*            

         
ومن اهللعتدا  أعا  غري اهلل ئوا  أعاه ائتقمهلل ، أو جعهه وئيبا  بينه  (2)

 .وب  اهلل 
الدعا  اهللبتداك؛ ألن الدعا  عباأخل، والعباأا  اهها قوقيفيد، المن ابتدك عباأخل ومن اهللعتدا  د 

 .س يعرعها اهلل وهلل رئوله، القد عبد اهلل مبا س يعرعه، وققرب إليه مبا س يأذن به
ومن اهللعتدا  د الدعا  ئمال اهلل قعاىل ما هلل جيو  له ئماله، ويدل عهى ذلف ما ورأ عن عبداهلل 

أش : الههم إش أئألف الق ر األبيو عن مي  اجلند إذا أخهتها القال: ه كن ابنه يقولبن مغفه أن
ئيكون د ،،ه األمد قوج »: يقول بو ئه اهلل اجلند، وقعوذ به من النار، ال ش كعت رئول اهلل 

 .( )«يعتدون د البهور والدعا 
كمن اليما هلل يبهغه عمهه، حيأ ئأل  وإمنا أنكر عبداهلل بن مغفه عهى ابنه ،،ا الدعا ؛ ألن ابنه

منا ل األنبيا ، و،،ا اعتدا  د الدعا  ملا اليه من  او  األأب، وحيتمه أنه إمنا هناه ألنه ئأل شي ا  
معينا ، وميكن أنه هناه لكونه من قكنري الكمج بم الا دخل 
( ) . 

                                                           

 ( .21 / 8)حهيد األوليا  ل صفهاش  ( )
 ( .  )ئورخل األعراق  (2)
 .األلباش د صحيح ئنن أيب أاوأ، وصححه (18)، وأبو أاوأ (61/ )أمحد د املسند  ( )
 ( .81 /2)عون املعبوأ  ( )
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حي  احلراج وهلل الفحعا ، ومن اهللعتدا  ئمال اهلل قعاىل املعوند عهى احلراج، ألنه ئبحانه هلل 
هلل يزال يستجاب لهعبد ما س يدك : قال الكيمث يبه  منه ما هلل حي ، ود احلديأ عن الن  

قد أعو ، »: يقول: يا رئول اهلل، ما اهللئتعجال  قال: قيه. ب مث، أو قبيعد رحم، ما س يستعجه
 .( )« وقد أعو  الهم يستج   ، اليستحسر عند ذلف، ويدك الدعا 

ين أنواك احلراج أاخهد د ،،ا احلديأ، اليدخه د ا مث اه ما يأمث به من ال،نوب، ويدخه الجم
د الرحم مجين حقوش املسهم  ومظاملهم، ومن ،،ا الباب الدعا  عهى املممن  بالهعند وامزش وحنو 

ه ،م ال،ين يدعون عهى املممن  اليما هلل حي» : ذلف، القد قال بعو السهمث د قفسري املعتدين
 . (2)« الههم العنهم .. الههم اخز،م : اليقولون 
ومن مجهد اهللعتدا  د الدعا  أعا  اهلل قعاىل بدون ق رك د أعا ه قعاىل وخبابه، ال ن أعا  -

غري املت رك يعبه املستغو املدل عهى ربه، و،،ا من أعظم اهللعتدا ؛ ملناالاقه لدعا  ال،ليه المن س 
 . ( )يسأل مسألد مسك  مت رك خا مث الهو معتد 
اأعوا ربكم ق رعا   : لدعا  أن اهلل قعاىل قال أوهلل  ويدل عهى اون ،،ا من اهللعتدا  د ا

الدل ،،ا عهى أن عدج الت رك اعتدا  د الدعا ،   إنه هلل حي  املعتدين  : مث عقبه بقوله وخفيد
 .اما أن عدج امفيد يعد اعتدا  

 : ومن موانن ا جابد * 
 :التهب  باحلراج 
ن يكون الداع  حبتنبا  التهب  باحلراج أام  أن من أ،م آأاب الدعا  أ –والقف اهلل  –ولتعهم 

وشربا  ولبسا ، وينبغ  له أن يتحرى وجيتهد إذا أراأ أن يكون حباب الدعوخل، د أن يكون مبعمه 
حمهلل ، ولهحمل ئر عجي  د قبول األعمال عند اهلل، وقد جا  ذلف صرحيا  د حديأ أيب ،ريرخل 

إن اهلل كي ، هلل يقبه إهلل كيبا ، وإن اهلل أمر املممن  مبا أمر يا أيها النا  »:  قال رئول اهلل : قال
 : به املرئه  القال                               

 : وقنال ( )
                   

مث ذار الرجه يبيه السفر أشعأ أغرب ميد  ( )
يده إىل السما  يا رب يا رب، ومبعمه حراج ومعربه حراج، ومهبسه حراج، وغ،ش باحلراج الأىن 

                                                           

 ( .  21)أخرجه مسهم  ( )
 ( .1  / 6)روح املعاش  (2)
 ( .   /  )بدا ن الفوا د  ( )
 ( .  )ئورخل املممنون  ( )
 ( .12 )ئورخل البقرخل  ( )
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ود احلديأ إشارخل إىل أنه ينبغ  اهللعتنا  باحلمل ملن أراأ الدعا  أانر من غريه .  ( )يستجاب ل،لف 
. 

وجيدر يب أخ  الفاله أن أح،رل من بم  عّم خبره، وانتعر لرره، وس يسنهم مننه إهلل منن رحنم 
من ابا ر ال،نوب، ولعنن  اهلل، باب من أخهه القد أخه بوابد احلراج، إنه الربا ال،ش عّده رئول اهلل 

خننرج ا منناج آاهننه ومواهننه وشننا،داه وااقبننه، وجعننه أيسننر أبوابننه وأأنا،ننا منننه أن ينننكح الرجننه أمننه، وأ
أر،نم ربنا يأاهنه الرجنه و،نو يعهنم »:  قال رئنول اهلل : من حديأ عبداهلل بن حنظهد قال (2)أمحد 

البهر مبعمف، واح،ر أن قغ،ش حلمف عهى حراج، ال ن اه حلم نبت . «أشد من ئت وثمث   نيد
 . ( ) عهى السحت النار أوىل به، اما أخرب 

 : ومن موانن ا جابد * 
 :اهللئتعجال 

الم قعجه د أعوخل أعوهتا، وهلل يكن قنأخر أمند « يستجاب ألحدام ما س يعجه » وقد مّر بف 
العبنا  مننن ا حلنناح د الندعا  موجبننا  ليأئننف، الهننو الن،ش لننمن ا جابنند ئنبحانه اليمننا خيتنناره لننف، هلل 

 .اليما ختتاره لنفسف، ود الوقت ال،ش يريد هلل د الوقت ال،ش قريد
ينندل عهننى ق ننجر « أعننو  الهننم جينن    » : أن قولننه : اهللئننتعجال  ولعننه احلكمنند مننن منعننه 

» : قا هنه، ومههننه، و،نن،ا يننمأش إىل انقباعننه عننن النندعا  وقراننه لننه، وقنند أشننار احلننديأ املتقنندج إىل ،نن،ا 
ود اهللئنتعجال اهتناج لهنرب قبنارل وقعناىل، وقبخينه الكنرمي اجلنواأ . «اليتحسر عند ذلف، ويدَك الدعا  

جابننند، وهلل ينق نننه العبنننا ، حينننأ يظنننن ،ننن،ا النننداع  أننننه قننند أقنننى منننن الننندعا  منننا الننن،ش هلل قعجنننزه ا 
 .يستحك به ا جابد، ولكن اهلل قعاىل س يستج  له 

ئنمال النداع  ربنه أن يعجنه لنه ا جابند  :  ( )ومما ينبغ  التفبن له أنه لي  من معىن اهللئنتعجال 
. 
 :ومن موانن ا جابد * 

 :قعهيك الدعا  
الدعا  املهمد أن هلل يعهك الدعا  وهلل يرتأأ، به عهيه العنزج واجلند، واهللجتهناأ د البهن  من آأاب 

الههنننم اغفنننر   إن شننن ت، أو : منننن غنننري لنننعمث وهلل قنننرأأ، وهلل قعهينننك عهنننى املعننني د، وذلنننف بنننأن يقنننول
 .أعبو إن ش ت

قننال : قننالبننالعزج د البهنن ، وهنننى عننن التعهيننك باملعنني د، العننن أننن  بننن مالننف  وقنند أمننر الننن  
                                                           

 ( .  1 )مسهم  ( )
 (.  6(. ) 2/21)والرت،ي  ، وصححه األلباش د صحيح الرتغي  (22111)املسند  (2)
 ( .  8( )2  /2)الرتم،ش، وصححه األلباش د صحيح ئنن الرتم،ش  ( )
 ( .1 )كفد ال،اارين  ( )
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الههننننم إن شنننن ت الننننأعبو، ال نننننه هلل : إذا أعننننا أحنننندام الهيعننننزج املسننننألد، وهلل يقننننولن » :  رئننننول اهلل 
 .( )« مستكره له 

والسنننر د النهننن  عنننن التعهينننك ،نننو أن عننندج العنننزج د السنننمال هلل يهينننك بالبنننا   الفقنننري ذش احلاجننند 
عنننن ال نننه اهلل وجنننوأه وارمنننه، وأمنننا العنننديدخل، وإمننننا يهينننك مبنننن ميكنننن اهللئنننتغنا  لنننه، وهلل أحننند يسنننتغو 

 . امل بر ال نه جيزج ويسأل ئمال الفقري امل بر إىل ما ئأله
اما أن روح الدعا  وئره ،و رغبد النف  د الع  ، من قبهعها لهم  األعهى، والبه  بالعنف 

ا س يدك ربه عهنى مث إن عدج اجلزج اليه ئو  ظن باهلل قعاىل، ألن الداع  إذ. يعتت العزميد، ويفرت امسمد
يقن  أنننه جييبننه، القند أئننا  الظننن بنه ئننبحانه، مننن أننه ئننبحانه اننرمي قرين  حبينن ، اننم أعبنال مننن غننري 

 .(2)ئمال، أاليحرمف وأنت قدعوه، وقرغ  إليه 
ا من الدعا  ما يعهم د نفسه » : يقول ابن عييند  ال ن اهلل  –يعو من التق ري  –هلل مينعن أحد 

  :و،و إبهي  ح  قالقد أجاب أعا  شر خهقه                 ( ). 
 : ومن موانن ا جابد * 

 :الغفهد والتكائه 
الدعا  أوا  ناالن مزيه لهدا ، ولكنن غفهند القهن  قببنه قوقنه، ومنن املعهنوج أن مق نوأ الندعا  ،نو 
ح ننور القهننن ، ولكنننن الغفهنند ولنننعمث ح نننور القهنن ، وعننندج إقبالنننه عهننى اهلل، ق نننعمث قنننوخل الننندعا ، 
ا، النن ن السنننهم خيننرج منننه خروجنننا  لننعيفا ، ومسنن،ا حنننأ  وقببننه قننأثريه، اليكنننون مبنزلنند القننو  الرخنننو جنند 

: عهى ح ور القه ، وح،ر منن الغفهند، وأخنرب أهننا مانعند منن قبنول الندعا ، القند قنال  لرئول ا
 . ( )«اأعوا اهلل وأنتم موقنون با جابد، واعهموا أن اهلل هلل يستجي  أعا  من قه  غااله هلله»

 : وأنبهف إىل آأاب الدعا  الك قتحهى هبا أثنا  أعا ف و،  
 .بد التو / 2   .ا خمب /  
 .ا حلاح والتكرار /    .الت رك وامعوك /  
 .ا انار من الدعا  د الرخا  /  
   .التوئه بأكا  اهلل احلسىن / 8

                                                           

 ( .2816)، مسهم (111 )البخارش  ( )
، (226/ )، الننيو القنندير (2  / 2)، اجلننامن ألحكنناج القننرآن لهقننرك  (8  /  )املنتقننى شننرح املوكننأ لهبنناج  : ينظننر  (2)

 ( .1 /  )اق الساأخل إك
 ( .   / 2)اجلامن ألحكاج القرآن لهقرك   ( )
 ( . 1 ( )   / 2)، وصححه األلباش د ال حيحد (11  )الرتم،ش  ( )
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 .اختيار جوامن الكهم وعهيف باألأعيد الوارأخل د القرآن، وصحيح السند/ 1
 .البهارخل / 1   .ائتقبال القبهد / 6
 .بدايد الدعا  وهنايته االتتاح الدعا  بالننا  عهى اهلل قعاىل، وال مخل عهى نبيه  مد / 1 
 .كرش األوقا  الفالهد / 2   .رالن اليدين /   

 .والقف اهلل، وحقك لف ما قممه، والوش ما قرجوه 
 
 :« العهيه قواهوا إن انتم مسهم  »  - 2

ابد، ألن الدين ائتعاند وعباأخل، والتواه ،و اهللئتعاند، التواه ن مث الدين، والن مث الناش ا ن
  : وا نابد ،  العباأخل، وقد مجن اهلل بينهما د قوله         ( ). 

 : والتواه شرط ا ئمج لقوله قعاىل                (2)  ،وأهلللد امال ا ميان
                                              

     
 : وبه ك ه امسدايد ( )                    

وبه قكون . ( )
 : افايد اهلل لهمتواه عهيه د مجين شمونه             

الهو ئبحانه .  ( )
حس  من قواه عهيه، وااد من جلأ إليه، و،و ال،ش يممن من خوق اما مث، وجيري املستجري، و،و 
نعم املوىل ونعم الن ري، المن قوهلله وائتن ر به، وقواه عهيه، وانقبن بكهيته إليه، قوهلله وحفظه، 

ه ما حيتاج إليه من مناالن، وعن وحرئه وصانه، ومن خااله واققاه أّمنه مما خُياق وحُيْ،ر، وجه  إليه ا
بسم اهلل، وقواهت عهى اهلل، هلل : من قال إذا خرج من بيته »:قال رئول اهلل : أن  بن مالف قال

 . (8)« افيت، ووقيت، وقنحى عنه العيبان: يقال له. حول وهلل قوخل إهلل باهلل
 .الانظر إىل افايد اهلل من قواه عهيه 

والتواه ئب  من أقوى األئباب د جه  املناالن، وأالن امل ار، وبه يندالن العبند منا هلل يبينك منن 
أذى امهننك، وظهمهننم، وعنندواهنم؛ ألن اهلل حسننبه واااليننه، ومننن اننان اهلل اااليننه وواقيننه الننم مبمننن اليننه 

                                                           

 ( .   /2)شع  ا ميان  ( )
 ( . 6)ئورخل يون   (2)
 ( .2)ئورخل األنفال  ( )
 ( .2 )ئورخل إبرا،يم  ( )
 ( . )ئورخل البمش  ( )
 .، وصححه األلباش د صحيح ئنن الرتم،ش (28  )الرتم،ش  (8)
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ئنناأه عنن ب  ( )والواقن خري شنا،د عهنى ذلنف القند روى البخنارش . لعدو، وهلل ي ره إهلل أذى هللبد منه
قامسننا إبننرا،يم عهيننه السننمج حنن  ألقنن  د النننار، وقامسننا  منننند « حسننبنا اهلل ونعننم الوايننه » : ابننن عبننا 

 حنن  قننالوا :  إن النننا  قنند مجعننوا لكننم الاخعننو،م  ،ال ننار  النننار بننرأا  وئننمما  عهننى إبننرا،يم
 .ومن معه بنعمد من اهلل وال ه س ميسسهم ئو   وانقه  رئول اهلل 

 : وبالتواه ك ن نفسف من أارب أعدا ف، وققيها من قسها العياك ، يقول قعاىل      

                 (2) . 
والتواه يورث  بد اهلل، وهلل شف أن  بد اهلل منزلد يتناال  اليها املتناالسون، وإليها شخص 
العامهون، اله  قو  القهوب، وغ،ا  األرواح، وقرخل العيون، ومن نال  بد اهلل حا  شرق الدنيا 

 : واآلخرخل، وأحبه الرئه واملم كد، وُوِلن له القبول د األرض، واهلل قعاىل يقول          
                

( ). 
 .وما ذار  لف من ررا  التواه إمنا ،و غيو من اليو، وقبرا  من حبر عظيم

 الما التواه ال،ش حا  عهى ،،ه الدرجا  العهى  
التواننه صنندش اعتمنناأ القهنن  عهننى اهلل عننز وجنننه د ائننتجمب امل نناحل، وأالننن امل ننار مننن أمنننور 

 . ( )الدنيا واآلخرخل اهها 
والتواه حال لهقه  ينعنأ عنن معرالتنه بناهلل، وا مينان بتفنرأه بنامهك والتندبري وال نر والنفنن والعبنا  

ماأا  عهينه، وقفوي نا  إلينه، وكمأنينند بنه، واملنن، وأنه ما شا  اان، وما س يعا  س يكن، اليوج  له اعت
 .وثقد به ئبحانه

ولي  معىن اعتماأل عهى اهلل، أن قرالو األئباب، وقتخهى عنها، به إن النا  د مسألد التوانه 
كرالننان ووئننا، كننرق الننّرط الهننم يتواننه عهننى اهلل بننه ااتفننى باألئننباب ونسنن  مسننببها، ووََاهَننه اهلل إىل 

ا  وحندينا ، ئببه، وعبه التواه من أجه السب ، اليا حسرخل عهيه، و،،ه نظنرخل املناأي  والعقمنين  قندمي
وكنننرق غنننم النننرالو السنننب ، و عنننم أن اعتمننناأه عهنننى اهلل ااالينننه، وأن أخننن،ه باألئنننباب ينننناد قواهنننه، 
وعبه األئباب  االظد عهى التواه، و،،ا خمالمث ألمر ربه، مدك لنفسه حاهلل  أامنه منن حنال رئنول 

ئنننيد  قنا وأصنننحابه، و،ننن،ا مفهنننوج غالننن  ال نننواليد لهتوانننه، و،نننو متواانننه هلل متوانننه، القننندو  اهلل 
املتواه  أخ، باألئباب، وس خيه بعئ منها، وقد ظا،ر ب  أرع  يوج أحد، واختفى د الغار ثمثنا ، 

 .وقعوذ باهلل من العجز
                                                           

( ) ( 261. ) 
 ( .16)ئورخل النحه  (2)
 ( .1  )ئورخل آل عمران  ( )
 ( .11 )جامن العهوج واحلكم هللبن رج   ( )
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وئنننته ،ننم مننن اانننت  وأّمننا الوئننا النن،ين ،نندا،م اهلل ملننا اختهننمث اليننه، ولزمننوا ،نندش رئننول اهلل 
 :حامسم من األئباب ااآل  

الرقيننند : ا  إهلل منننا ثبنننت أننننه ئنننب  شنننرعا  أو قننندرا ، المنننن األئنننباب العنننرعيدأهلل جيعنننه منهنننا ئنننبب/  
وأّما األئباب القدريد الكعنرب املنا  لرالنن العبنش، . بالقرآن وصحيح السند، وما ورأ د الب  النبوش

 .وأاه البعاج لدالن اجلوك، وقناول الدوا  ال،ش ثبت نفعه عند األكبا  لدالن املرض 
ع  وهلل قندرش هلل يتعاكناه منممن، وهلل جينو  أن يُنْعتقند أن العن   ئنب  إهلل واه ما لي  بسب  شنر 

ومنننه ذلننف قعهيننك التمننا م، وامننر  هللئننيما األ رش منننه، . بعهننم، المننن أثبننت ئننببا  بننم عهننم القنند أخبننأ
والع ، وجهد ال،  ، وربنا حنزاج عهنى النببن، وعقند ئنهف والنفنأ الينه ومنن مث قعهيقنه، وشنرا  وعنا  

آيننا ، ويعهننك لبننرأ العنن  أو لهحفننب، أو يعننرب منننه كهبننا  لهعننفا ، أخننرج ا منناج  حنننا  يكتنن  عهيننه
أب ر عهى ع د رجه حهقد من   بسند هلل بأ  به من حديأ عمران بن ح   أن الن   ( )أمحد 

أمنا إهننا هلل قزيندل إهلل و،ننا ، انبن،،ا عننف »: قنال. (2)منن الوا،نند : وحينف منا ،ن،ه   قنال: ُصفر، القال
قنال : منن حنديأ عقبند بنن عنامر قنال ( )وأخنرج احلناام. «مت و،  عهينف منا أالهحنت أبندا  ال نف لو 
صنحيح : ، وقنال«النم َوأك اهلل لنه، ومنن عهنك كيمند النم أمت اهلل لنه ( )من عهك وأعد» :  رئول اهلل 
 .ا ئناأ 

البناين  أقبنه إلينه ر،نا، من حديأ عقبد بن عنامر اجلهنو أن رئنول اهلل  ( )وأخرج ا ماج أمحد 
إن عهيننه كيمننند، : قننال. يننا رئننول اهلل بايعننت قسننعد وقراننت ،نن،ا: قسننعد، وأمسننف عننن واحنند، القننالوا 

 .(8)« من عهك كيمد القد أشرل»: وقال. الأأخه بيده القبعها البايعه
ِبَعنْرض انه ئنب  لننديف عهنى ،ن،ا األصنه العظننيم،  –محنى اهلل قهبنف منن التعهننك بغنريه  –العهينف 

شنرعيا  و،نو منا ثبنت بنالقرآن أو صنحيح السنند، أو قندريا  ااألانه لندالن اجلنوك، والعنرب إن انان ئنببا  
لدالن العبش، الاختاذه مباح، وإن س يكن ا،لف الاحل،ر احل،ر؛ ألن أعظم النا  خ،هللنا  من قعهك مبا 

والنربأ س يعرعه اهلل، وما الاقه من امل احل والسعاأخل أعظم مما ح ه له، ومنهه امنه املستظه من احلنر 
 .ببيت العنكبو  أو،ن البيو  

                                                           

 ( .  211)املسند  ( )
 .و،ن (   2/  )النهايد . مرض يأخ، د الع د: الوا،ند  (2)
( ) (  / 8 ( )6261. ) 
 .وقسمى اليوج القواقن( 81 /  )النهايد . بالفتح والسكون ش   أبيو جيه  من البحر:  الَوأْك ( )
 ( .6  1 )املسند  ( )
 رواقننننننننننننننننننننننننننه ثقنننننننننننننننننننننننننننا ، وصننننننننننننننننننننننننننححه األلبننننننننننننننننننننننننننناش د صننننننننننننننننننننننننننحيح الرتغيننننننننننننننننننننننننننن  والرت،يننننننننننننننننننننننننننن  : قننننننننننننننننننننننننننال املنننننننننننننننننننننننننننن،رش  (8)

(  / 16 )    . 
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أن يأخنننن، األئننننباب بالينننند، ويرال ننننها بالقهنننن ، اليكننننون آخنننن،ا  مسننننا منف ننننم  عنهننننا، يعهننننم أن / 2
األئنباب مهمننا قويننت وعظمنت مرقببنند بق ننا  اهلل وقنندره هلل خنروج مسننا عنننه، يت نرق اليهننا الننرب امننا 

أن يسنتعمه ،ن،ه األئنباب النك بينهنا و،،ا ،و األصه د ،،ا البناب، و،نو : يقول ا ماج أمحد . شا 
اهلل قعنناىل لعبنناأه، وأذن اليهننا، ويعتقنند أن املسننب  ،ننو اهلل ئننبحانه وقعنناىل، ومننا ي ننه إليننه مننن املنفعنند، 
البتقنندير مننن اهلل عننز وجننه، وأنننه إن شننا  حرمننه قهننف املنفعنند مننن ائننتعماله السننب ، التكننون ثقتننه بنناهلل 

 .من وجوأ السب  واعتماأه عهيه د إي ال قهف املنفعد إليه
وانظر إىل املزارك ح  ي ن ب،ر احل  د األرض ام بد، ويتعهد،ا بنالرش والتسنميد وحننو ذلنف، 
هلل ميهننف قعهنند البنن،رخل د أعمنناش الرتبنند، وهلل ميهننف ق ننريمث الرينناح، وأرجننا  احلننرارخل والننربوأخل الننك قننمثر 

ف املنننممن ،ننننا إهلل أن يقنننول بعننند ئنننببه اليهنننا، وهلل اآلالنننا  السنننماويد النننك ميكنننن أن كينننك هبنننا، النننم ميهننن
 .نب،ر احل ، ونرجو النمر من الرب : واجتهاأه 

وقد ذار القرآن لنا منوذجا  من اهللعتماأ عهى األئباب الظا،رخل وحد،ا، ال ذ ،  هلل كقك النتا ا 
 : وذلف د قوله قعاىل                           

                            ( ). 
انظر . وئتظهر لف أيها املبارل ررخل قواهف ح  ققّدج السب  باليد، وقفوض األمر لهرب بالقه 

 : ملوئى عهيه السمج وقد أوحى اهلل إليه              
، الخرج بقومه (2)

د جنح الهيه، الارين من الرعون ومه ه، متجه  ناحيد البحر، وشعر الرعون وجنوأه خبروجهم، 
  : الاقبعو،م معرق ، يريدون أن يفتكوا هبم، الهم ميهكون العدأ والُعدأ من الغيب والغ  

                              ( ) وقد ذار الرب جه ،
 : وعم حامسما قا م                                

      ( ). 
  :وحد،ا القالوالقد نظر أصحاب موئى إىل األئباب         ولكن اهيم اهلل موئى

عهيه ال مخل والسمج س يقمث عند ظوا،ر األئباب، به اان قهبه متعهك بربه الجا   ا جابد املبم ند 
  : الواثقد بن ر اهلل        و،داه اهلل إىل املخرج من املأ ش بأمرس يكن د حسبانه : 

                              
( ). 

                                                           

 ( . 2)ئورخل التوبد  ( )
 .  2: ئورخل الدخان، اآليد  (2)
 . 8  –   : ئورخل الععرا ، اآليا  ( )
 . 82 –  8: ئورخل الععرا ، اآليا   ( )
 .  8: ئورخل الععرا ، اآليد  ( )
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يننننوج امسجننننرخل، ايننننمث أخنننن، بكننننه األئننننباب املمكننننند لهبعننننر، خبننننا الننننأحكم  وانظننننر إىل  منننند 
عهن  بننن )التخبنيا، ورقن  الأحسننن الرتقين ، وأعننّد لكنه أمنر عدقننه املنائنبد، ،يننأ منن يبينت د الراشننه 

، (عبننداهلل بننن أريقننا)، ومننن يدلننه عهننى البريننك (أبننا بكننر ال ننديك)، ومننن يراالقننه د رحهتننه (أيب كالنن 
، وس خيرت ناحيد ينرب قعميند عهنى (غار ثور)  اليه أياما  ح  يهدأ البه  عنه واختار الغار ال،ش خيتف

ومنننن يعفننن  عهنننى آثار،نننا بغنمنننه بعننند ( أكنننا  بننننت أيب بكنننر)القنننوج، و،ينننأ منننن ينننأ  لنننه بنننالزاأ واألخبنننار 
 ( .عامر بن الهريخل)رجوعها 

رل  اهلل  –ه أبو بكر ومن ،،ا اهه ائتباك القوج أن ي هوا إىل الغار، وأن يتوقفوا عنده، مما جع
يا رئول : يقول معفقا عهى م ري الدعوخل إن مّ  رئول اهلل صهى اهلل عهيه وئّهم وئهم ئو  –عنه 

وقال . ( )ما ظنف يا أبا بكر باثن  اهلل ثالنهما : اهلل، لو أن أحد،م نظر كت قدميه ألب رنا، القال
  : آناهلل عن رئول اهلل صهى اهلل عهيه وئّهم وصاحبه د القر             

             
 : ، الكانت النتيجد(2)                 

                                 ( ). 
لقد اان الزمن ال،ش ب  الكهيم موئى عهيه ال مخل والسمج واحلبي   مد صهى اهلل عهيه وئّهم 

   منا  كويم  امتد قرونا ، ولكن املوقمث واحد، عبارخل موئى         مد، وعبارخل   

       . 
وبنا  عهى ما ققدج احرب عهى قفويو أمرل هلل، واعتماأ قهبف عهى اهلل ، من األخ، باألئباب 
: القدريد أو العرعيد باليد، وقد مجن الن  صهى اهلل عهيه وئّهم ب  ،،ين األصه  العظيم  د قوله

 .( )« احرب عهى ما ينفعف، وائتعن باهلل وهلل قعجز»
اعقهها : يا رئول اهلل أرئه ناقك وأقواه، قال» : وجا  رجه إىل الن  صهى اهلل عهيه وئّهم القال

 .( )« وقواه
 :إيّال والغهو  –  

 : لقد مّيز اهلل ،،ه األمد بالوئبيد، وامنّت عهيها هب،ه النعمد العظيمد القال          

  
، ولهوئا كرالان من قعهك بأحدمها جفا والرط، ومن قعهك باآلخر غم وأالرط، وما أون (8)

                                                           

 .     : البخارش ( )
 . 1 : ئورخل التوبد، اآليد  (2)
 . 1 : ئورخل التوبد، اآليد  ( )
 .  288: مسهم  ( )
 ( .1  2)،ش ، وحسن األلباش د احلديأ د جامن الرتم( 1/ )ابن حبان  ( )
 .    : ئورخل البقرخل، اآليد  (8)
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السند إهلل مق ِّر، وما الوقها إهلل  سِّر، قّ ر أوهنا أنا  الجفوا، وكمن آخرون الغهوا، وإهنم اليما ب  
 .ذلف لعهى ،دى مستقيم 

الكتاب وما قاأ،م غهو،م من وقد هنال ربف عن الغهو وح،رل منه، ح  ذار لف هنيه أل،ه 
  :قأليه عيسى بن مرمي عهيه السمج، قال قعاىل                   

                                       ( ). 
والغهو حباو خل املعروك د أمر من األمور بأن يزاأ اليه أو ينقص عن احلالد الك شرك عهيهنا، ويكنون 

المن  او  احلّد د العه الهو غال، ئوا  اان الفعه من عمه اجلوارح االزيناأخل د . الغهو بالفعه والرتل
عمننه القهننوب والعقا نند و،ننو العبنناأخل املعننروعد، أو التعبنند مبننا س يعننرعه اهلل أصننم ، أو اننان الفعننه مننن 

 . أخبر أنواك الغهو، ومن أنواعه الغهو د األنبيا  واألوليا  با كرا 
ويكون الغهو بالرتل أي ا ، ئوا   اان الرتل من عمه اجلوارح، امن يتقرب إىل اهلل قعاىل برتل ما 

 : لف د قولهشرعه من العباأا  وأباحه من البيبا ، قز،دا ، وقد ح،ر اهلل قعاىل من ذ      

              
، ويكون الغهو بالرتل أي ا  د اهللعتقاأ وعمه القهوب، (2)

و،و يكنر د غهو العقمني  والعهماني  ال،ش يستخفون مبعتقدا  أ،ه ا ميان، وينكرون ما ،و 
 .من أين ا ئمج معهوج بال رورخل

» : ول،ا حّ،ر  صهى اهلل عهيه وئّهم أشد التح،ير من الغهو والتنبن، القال صهى اهلل عهيه وئنّهم 
وئننب  وروأ احلننديأ مننا « يننا أيهننا النننا  إينناام والغهننو، ال نننه أ،هننف مننن اننان قننبهكم الغهننو د النندين 

ينه وئنّهم غنداخل العقبند و،نو عهنى قال رئنول اهلل صنهى اهلل عه: قال –رل  اهلل عنه  –ذاره ابن عبا  
الجعنه ( ح نى صنغارا  : أش)، الهقبت له ئبن ح يا  منن ح نى امن،ق «القا   ح ى»: ناقته

 .( )مث ذار احلديأ « أمنال ،مهلل  الارموا»: ينف هن د افه، ويقول
وإن انان احلنديأ ورأ د رمنن  اجلمنار، والنهنن  عنن الرمنن  باحلجنارخل الكبنار بنننا  عهنى أنننه أبهن  مننن 

 غار، ال نه هلل شف هن  عن مجين أنواك الغهو د اهللعتقاأا  واألعمال من باب أوىل، والعربخل بعموج ال
 . .الهفب مسا خب وب السب 

 :ك،يره صهى اهلل عهيه وئّهم من الغهو د لفب احلديأ املتقدج –والقف اهلل  –وقأمه 
 .« إياام والغهو» /   
 .الكتاب، واملممن مأمور مبخالفد ،ديهم ا خبار أن الغهو من ،دش أ،ه / 2

                                                           

 .  1 : ئورخل النسا ، اآليد  ( )
 . 61: ئورخل املا دخل، اآليد  (2)
 ( .121 )ابن ماجد، وصححه األلباش د صحيح ئنن ابن ماجد  ( )
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 .أن الغهو ئب  مسمل األمم /  
والتنبننن التعمننك د العنن   عهننى خننمق العننرك،  ( )« ،هننف املتنبعننون» : أنننه قننال وجننا  عنننه 
 .وحباو خل احلد 

لوالد بو عنامر حن  قندموا عهنى رئنول اهلل صنهى اهلل عهينه وئنّهم  ومما جا  د امج رئول اهلل 
. أننت أال نهنا ال نم ، وأعظمننا كَنْوهلل  : القنالوا. «السنيد اهلل قبنارل وقعناىل» : قنال« أنت ئيدنا»: االقالو 
عننن املبالغنند د  ، النهننا،م (2)« قولننوا بقننولكم، أو بعننو قننولكم، وهلل يسننتجدنكم العننيبان»: القننال

 .لسانه  قكهموا مبا حي رام، وهلل قتكهفوا، اأنكم وام  لهعيبان قنبقون عهى: املدح، وقال مسم
وهلل شف أن أعظم من حن  من امهك رئول اهلل صهى اهلل عهيه وئّهم، المحبته وقوقريه أين يدين 
العبد به، وهلل إميان ملن س يكن الرئول صهى اهلل عهيه وئّهم أح  إليه من ولده ووالده والنا  

  :أمجع ، قال قعاىل                             

                               

                          ( ). 
الكفى هب،ا حظا  وقنبيها  وأهلللد وحجد عهى إلزاج  بته، : ) قال القال  عياض د شرح اآليد

ووجوب الرلها، وعظم خبر،ا، وائتحقاقه مسا صهى اهلل عهيه وئّهم ، إذا قرّك اهلل من اان ماله وأ،هه 
  :ورئوله، وقوعد،م بقوله قعاىل وولده أح  إليه من اهلل                

             مث السقهم بتماج اآليد، وأعهمهم أهنم ممن له وس يهده اهلل )( ). 
 :ما من مممن إهلل وأنا أوىل النا  به د الدنيا واآلخرخل، اقنر وا إن شن تم» :  وقال رئول اهلل 

هلل يممن أحندام حن  أانون أحن  إلينه منن والنده » :  وقال  ( ) الن  أوىل باملممن  من أنفسهم
 .(8)« وولده والنا  أمجع  

وقننوقريه يكننون مبننا وقننره بننه أصننحابه رلننوان اهلل عهننيهم وعظمننوه، الاقبنناك  لكننن  بنند رئننول اهلل 
أهنننم س يكونننوا : ئننبيههم د ذلننف هلل يعننف مننممن د أنننه أ،نندى ئننبيم ، ومننن أ،ننم وجننوه قننوقري،م لننه 
 .أئرك منهم د ش   من قنفي، أمره واقباك ئنته و،ديه، وانرخل ال مخل والسمج عهيه

                                                           

 ( . 2811)مسهم  ( )
 ( .618 )أبو أاوأ، وصححه األلباش، صحيح ئنن أيب أاوأ  (2)
 .  2: اآليد  ئورخل التوبد، ( )
 . 6 /2العفا بتعريمث أحوال امل بفى  ( )
 ( . 16 )البخارش  ( )
 ( .681)مسهم  (8)
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ومنا انان أحند »:  عهنى النراا املنو  ي نمث قنوقريه لرئنول اهلل  ومما قاله عمنرو بنن العناب و،نو
، وهلل أجننه د عيننو مننه، ومننا انننت أكينك أن أمنن  عيننو مننه إجننمهلل  لننه،  أحن  إّ  مننن رئنول اهلل 

 .( )« ولو ئ هت أن أصفه ما أكقت، ألش س أان أم  عيو منه
ينا نن  اهلل بنأيب أننت وأمن  هلل » : قنوليوج أحد حبّوبنا  عهينه، وي واان أبو كهحد ب  يدش الن  

 .(2)« ُقْعرق ي يبف ئهم من ئهاج القوج، حنرش أون حنرل
هلل » : ومن آخر ما قكهم به ئعد بن الربين، و،و يهفب أنفائه يوج أحند، يبهِّن  قومنه منن األن نار

 .( )« واليكم ع  قبرق ع،ر لكم عند اهلل، إن خهص إىل رئول اهلل 
تنندا  رئننول اهلل صنننهى اهلل عهيننه وئننّهم بنناألرواح، وإن اننان قننند الننا  مننن أقننى بعننند ،نن،ا العننرق اال

، و،نننو كاعتنننه، ، القننند بقننن  ملنننن أقنننى بعنننده منننا يكنننون ملنننن أقنننى بنننه ألنننيم  عهنننى حبنننه رئنننول اهلل 
واهللقتننندا  والتمسنننف هبدينننه، واهللئنننتنان بسننننته، وققننندميها عهنننى الننننف  واملنننال واأل،نننه، وعهنننى العننناأا  

ما خيالفها من املوروث عن العيوخ واآلبا  واألجداأ، المن خالمث ،نوى نفسنه، وآثنر  والرغبا ، وعهى
إذ كعننه، اننان حقننا  ممننن عظمننه ووقننره، وقدمننه عهننى نفسننه، امننا اننان أصننحاب  ،نندش رئننول اهلل 

 .رئول اهلل صهى اهلل عهيه وئّهم يقدمونه عهى أنفسهم 
أما من اأعى احملبد وبال  د مدحه، ووقن د الغهو ال،ش هناه صهى اهلل عهيه وئّهم عنه حيأ قال 

 .( )« عبد اهلل ورئوله: هلل قبروش اما أكر  الن ارى ابن مرمي، ال منا أنا عبده، القولوا»: عهى املنرب
يننا أيهننا »:   يننا ئننيدنا وابننن ئننيدنا، ويننا خرينننا وابننن خرينننا، القننال الننن:  وقننال رجننه لهننن  

الننننا  قولنننوا بقنننولكم، وهلل يسنننتهوينكم العنننيبان، أننننا  مننند بنننن عبنننداهلل، ورئنننول اهلل، ومنننا أحننن  أن 
 .( )« قرالعوش الوش ما رالعو اهلل عز وجه 

وعجنن  ملننن اشننتغه برتأينند ق ننا د منندح اليهننا غهننو د حقننه صننهى اهلل عهيننه وئننّهم، و نناأخل ألمننره، 
 :يقول أحد،م
 امهننننننننننك مننننننننننا  مننننننننننن ألوذبننننننننننهيننننننننننا أاننننننننننرج 

 
 ئنننننننننننوال عنننننننننننند حهنننننننننننول احلننننننننننناأث العمنننننننننننم 

ا بيندش بيندش   إن س قكن د معناأش آخن، 
 

 ال نننننننننننننننم  وإهلل القنننننننننننننننه ينننننننننننننننا  لننننننننننننننند القننننننننننننننندج 
 

                                                           

 ( . 2 )مسهم  ( )
 ( .  6 )البخارش  (2)
 ( . 26/  )أهلل ه النبوخل  ( )
 ( . 28 )البخارش  ( )
 ( .12  )، وصححه األلباش د ال حيحه (     )أمحد  ( )
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يعهم مجين ما اان وما يكون من املخهوقا   به وبه  احلال ببعو القوج أن اأعوا أنه 
 : عهم الهوح والقهم، من أن اهلل قعاىل يقول واملوجوأا  هلل ختفى عهيه منه خااليد، وأن من عهومه 

                                           

    ( ). 
أن يفوض األمور إىل اهلل، وأن خيرب عن نفسه أنه هلل يعهم  أمر اهلل نبيه : ) يقول ابن انري

 : الغي  املستقبه، وهلل اكمك له عهى ش   من ذلف إهلل مبا أكهعه اهلل عهيه اما قال قعاىل   

             
(2). 

من أون اهلل، وحيهمث به، ويتمسح باحلجرخل الك اليها  وصار بعو النا  يدعو رئول اهلل 
، واملخالفد  قربه، وحيهمث بالقبد الك عهى قربه، واه ،،ا ع  احملاأخل واملخالفد ألمر اهلل، ورئوله 

وامري اه امري د لزوج . مسدش السهمث ال احل، وامري اه امري د اقباك ئبيههم، وئهول كريقهم
 .، واجتناب هنيه أمره 

ذلف لعمرش د ! ايمث قزعم حبه، وأنت قع   أمره، وختالمث ،ديه، وقفعه ع  ما هنال عنه 
وما منه من العه ذلف إهلل امنه من اأعى ح  والده، وقعظيمه، وحّرق امج . القيا  عجي 

 .الوالد د غيبته، وعمه ب ّده، هلل شف أن  بته ناق د متهمد 
الماذا  اليما يبغ ه، ال ن س يكن األمر  بوبا  لهن   مبا هلل حيبه، وقن ومن ققرب إىل الن  

 عساه أن يكون  
 : يمذيه أن قستهوينا العياك ، وقد هنانا اهلل أن نمذيه القال ورئول اهلل        

      
 : ، وقال قعاىل( )                    

                ( ). 
الاقتمث مسهف اهللقباك، وذر اهللخرتاك، وعهيف بعرض مجين اعتقاأاقف، وأقوالف، وأعمالف عهى 
السند احملمديد عهى صاحبها أال ه ال مخل والتسهيم، ال ن واالقتها ال،ال امري وامسدى، وإن خالفتها 

 .الم قكن ممن بدل أين اهلل، وخالمث أمره، وشاقك رئوله 
ن ال مخل عهيه، والتمسف هبديه، والعمه بسنته، وئّد باب الغهو مبا حيبه م وَوِقْر رئول اهلل 

: ، من قتبعها د ات  األ مد املتقدم  اليه ال،ش يمأش إىل ما هلل حيبه، ح  صي  ال مخل عهيه 

                                                           

 . 66 : ئورخل األعراق، اآليد  ( )
 ( . 21/ 2)التفسري  (2)
 ( .  )ئورخل األحزاب  ( )
 ( .   )ئورخل النسا   ( )
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أيب حنيفد، ومالف، والعاالع ، وأمحد، والبخارش، ومسهم وغري،م لوجد،م يتقيدون اليها مبا ورأ، 
ل حابد أعمج امسدى، واه ما ورأ د ات  أ،ه احلديأ عامته عهى ،،ا النحو اقتدا  مبا اان عهيه ا

و،و من أانر النا  قعظيما  لهن   -أعهى اهلل أرجته –و،،ا ا ماج العاالع  « الههم صّه عهى  مد»
  وقد عقد . إىل آخره( الههم صه عهى  مد)، قال د خببد اتابه ال،ش ،و عمدخل أ،ه م،،به

ونقه اليها آثارا  مرالوعد عن ( العفا )د اتاب  بابا  د صفد ال مخل عهى الن  القال  عياض 
 .( )( ئيدنا)مجاعد من ال حابد والتابع  لي  د ش   عن أحد من ال حابد وغري،م لفب 

، و بته إىل ما اان عهيه أصحابه والتابعون الما أحوجنا أن نرقق  بفهمنا د قوقري رئول اهلل 
يقال د قوقري األوليا  و بتهم، الأوليا  اهلل ،م أحبا ه،   حسان، وما قيه د  بد الن  مسم ب

 : ال،ين آمنوا واانوا يتقون، يقول قعاىل: وخاصته املقربون منه، حيبهم وحيبونه، عرالهم القرآن بأهنم 

                            
(2) .

باقباك شريعته و،ديه ظا،را  وباكنا ،  ا ميان والتقوى، ا ميان مبا أنزل اهلل عهى  مد : العدخل الو 
والتقوى الك ،  كاعد اهلل ورئوله، بأأا  الفرا و وقرل املنهيا ، والتقرب إىل اهلل مبا شرعه من 

 .النوااله والقربا 
إن من عباأ اهلل ألنائا  ما ،م »:  قال الن  : قال –رل  اهلل عنه  –ود حديأ عمر 

يا رئول اهلل : قالوا. نبيا  والعهدا  يوج القيامد مبكاهنم من اهلل قعاىلبأنبيا  وهلل شهدا ، يغببهم األ
،م قوج كابوا بُروح اهلل عهى غري أرحاج بينهم، وهلل أموال يتعاكوهنا، الواهلل إن : ختربنا من ،م   قال

وجو،هم لنور، وإهنم عهى نور، هلل خياالون إذا خاق النا ، وهلل حيزنون إذا حزن النا ، وقرأ ،،ه 
  : آليدا                      »( ). 

و بد أوليا  اهلل الرض، ومعاأاهتم مع يد وابريخل، والتأئ  واهللقتدا  بأعمامسم ال احلد واج ، 
من عاأى »: ومن عاأا،م، القد بار  اهلل باحلرب، وصح د احلديأ القدئ  أن اهلل عز وجه يقول

 .ومن بار  اهلل بالعدا  ق مه، الم يفهح ، ( )«   وليا  القد آذنته باحلرب
ما أعدأُ  لقياج الساعد ابري عمه إهلل أش : د جوابه لهرجه ال،ش قال له  وصح عن الن 

الما الرحنا بع   الرحنا بقول الن  : قال أن . «أنت من من أحببت»: أح  اهلل ورئوله، قال له 
وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أاون معهم  الأنا أح  الن  : قال أن . «أنت من من أحببت»: 

                                                           

، نينه األوكنار لهعنوااش (6  )، القول البدين د ال مخل عهى احلبين  العنفين هللبنن قنيم اجلو يند (16 /  )العفا : انظر  ( )
 ( . 1 )ل لباش  صلى هللا وليه  سلّم، صفد صمخل الن  (1  / 2)

 .  8: ئورخل يون ، اآليد  (2)
 ( .21  )أبو أاوأ، وصححه األلباش  ( )
 ( .12 8)البخارش  ( )
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 .( )ن س أعمه مبنه أعمامسم حب  إيّا،م، وإ
 :وقد قال قعاىل د حبالسد األخيار، وم احلد األبرار و بتهم

                           
(2). 

ملا ظهر عهى ذلف العيخ أو الو  من  واهللنتفاك مبحبد ال احل  معروط بأن يكون احل  د اهلل،
كاعد اهلل ورئوله، وامري ال،ش حيبه اهلل ورئوله، أما من أح  شيخا  ليظفر حباجته، منه أن حيبه 
لدنيا ي يبها، أو جاه حي ه عهيه، أو قع   له؛ ألنه من الرقته وكا فته، اله،ا أح  لنفسه هلل لربه 

. 
ى األموا  منهم، وذار ئري،م وأحوامسم لهتأئ  هبم، و بد األوليا  ققت   الدعا  والرتحم عه

حسن صحبد األحيا   –أي ا   –أون مغاهللخل أو إكرا  يمأش إىل الساأ اعتقاأه اليهم، وققت   
منهم، ممن نظن اليهم امري وال مح، ملا د صحبتهم من الدهلللد عهى امري، والتنبيه عهى التق ري، 

، وملا يرجى من إجابد أعا هم، ود  قعاىل، وكاعد رئوله وا رشاأ إىل ما ينفن من كاعد اهلل 
إن خري التابع  رجه يقال له أوي  وله » : قال عن أوي  القرش أن الن   ( )صحيح مسهم 

 .« والدخل، واان به بياض، المروه الهيستغفر لكم 
هم، واقباعهم لهعرك، التوقري،م و بتهم قكون بالتأئ  هبم د ئريهتم، وعباأاهتم، و ،د،م، وورع

المن أحبهم ب،لف اان هبم بارا ، ومسم موقرا ، ومتسببا  اليما ينفعهم؛ ألن أجور،م قكنر بكنرخل املتأئ  
 .هبم، وجدير مبن وقّر،م أن حيعر معهم 

ومن النا  من مهه د قوقري،م املبالغد د التحدث بكراماهتم ما ي ح منها وما هلل ي ح، واألاه 
د مقاماهتم، واحلهمث هبم من أون اهلل، واهللحتفال عند ألرحتهم ب يقاأ السرج، باكهم، والغهو 

وققدمي ال،با ح والن،ور، وامسياج باألناشيد، وق ا د املديح الك ينبوش بع ها عهى الغهو اليهم، 
د األلرحد، وأن مسم ق رالا  ومقاما ، ( احل رخل)واعتقاأ خروجهم من قبور،م، وح رهتم من أ،ه 

من انتمى إليهم، وي رون من اعرتض عهيهم ح  صاروا خيعوهنم وهلل خيعوا اهلل قعاىل، ينفعون 
 ..وير،بوهنم وهلل ير،بون اهلل قعاىل

هلل قبروش اما أكر  »:  منه د قوله  ويقدمون مسم الن،ور، ويبروهنم مبا ح،ر رئول اهلل  
حيهمث الواحد منهم باهلل ااذبا  وهلل خيعى  «عبد اهلل ورئوله: الن ارى ابن مرمي، ال منا أنا عبده، القولوا

                                                           

 ( .866 )البخارش  ( )
 ( .26)ئورخل الكهمث  (2)
( ) 2  2 . 

 
 
 

 
 
 



 

 

   

 

ئبوقه وانتقامه، وهلل حيهمث بالو  ااذبا ، خوالا  من أن يق م الو  ظهره، أو خيه  له أاره، أو يفقده 
 .ولده، أو ي يبه بدا  هلل يقوج منه 

نزول وقد أأ  املبالغا  د قعظيم األوليا  إىل أن صار  مكاند األوليا  د قهوب البعو عند 
املكروه أقرب إليهم من البارش عز وجه، ال ذا مّ  الواحد منهم لر الزك إىل الو  بالن،ر واهللئتغاثد 

أون شعور وهلل قرأأ، الانظر ايمث العهت املبالغد د التعظيم العهها ح  غفهوا عن ( يا ئيدش المن)
 .احل  القيوج 

ظ، وع متهم من امبأ والزله، من ومنهم من اأعى عهم األوليا  لهغي ، ونظر،م د الهوح احملفو 
رأ  املههم   –رل  اهلل عنه  –أن الع مد إمنا ،  ل نبيا  ومن عدا،م قد خيبئ، القد اان عمر 

: وقأمه قول اهلل. ومن ذلف اان رمبا رأى الرأش، اليخربه بعو ال حابد خبماله، الريجن إليه، ويرتل رأيه

                                           ... ال ذا
 .هنى الرب عن اختاذ املم كد والنبي  أربابا ، الكيمث مبن أوهنم من املعايخ وغري،م

أوليا  اهلل، غري    مسم، وهلل موقر المن اان  بته ل وليا  مبا ذُِار، ال نه ُمْعرض د احلقيقد عن 
مسم، ألن ،ديهم من ،ديه صهى اهلل عهيه وئّهم ، ومن العه باكهم خمق ،دش رئول اهلل صهى 
اهلل عهيه وئّهم الهم برا  منه، وإن لزج ألرحتهم، وأنفك عهيها ماله، ولو اانوا أحيا ، ومسم قدرخل عهى 

 .ن حه، لن حوه، ومنعوه 
 
 : « هنيتكم عن  يارخل القبور الزورو،ا »  -  

لقد حأ العرك عهى  يارخل القبور؛ ألهنا ق،ار العبد مبآله، وخاكد أمره، و يارخل القبور مأذون اليها، 
؛ ملا جا  د ال حيح أن رئول اهلل صهى اهلل عهيه وئّهم ( )مندوب إليها لهرجال عند مجهور العهما  

ود . ( )« الزوروا القبور ال هنا ق،ار املو » : ود روايد (2)« ر، الزورو،ا هنيتكم عن  يارخل القبو »: قال
هنيتكم عن  يارخل القبور، مث بدا   أهنا قرش القه ، وقدمن الع ، وق،ار اآلخرخل، »: روايد لإلماج أمحد

 .امما  الاحعا  : أش ( )« الزورو،ا، وهلل ققولوا ،جرا  

                                                           

 ( .11 /  )الفتح : ينظر  ( )
 . 111: مسهم  (2)
 . 118: مسهم  ( )
 . ( 6  )، وصححه األلباش د صحيح اجلامن (2     )املسند  ( )
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ور، ومن العهما  من محهه عهى حبرأ ا ذن وا باحد؛ و،،ه األحاأيأ نص د األمر بزيارخل القب
 .( )ألنه أمر بعد حظر، ومنهم من محهه عهى اهللئتحباب والندب، و،م اجلمهور لقريند ق،ار املو 

وينبغ  ملن عزج عهى  يارخل القبور أن يتأأب بآأاب الزيارخل العرعيد، الينوش الزيارخل متعظا  باملو ، 
ا  نفن امليت بالدعا  له؛ ال ذا وصه املقربخل اقتدى مبا اان رئول اهلل صهى معتربا  حبال األموا ، راجي

السمج عهيكم أ،ه الديار من املممن  : اهلل عهيه وئّهم يعهمه أصحابه إذا خرجوا إىل املقابر ويقول
 .(2)واملسهم ، وإنا إن شا  اهلل لمحقون، أئأل اهلل لنا ولكم العااليد 

: قو : قال( يعو أل،ه القبور)ايمث أقول مسم يا رئول اهلل : تود ال حيح عن عا عد قال
السمج عهى أ،ه الديار من املممن  واملسهم ، ويرحم اهلل املستقدم  منا واملستأخرين، وإنا إن شا  

 .( )اهلل بكم هللحقون 
 خرج رئول»: قالت –رل  اهلل عنها  –وجيو  رالن اليدين د الدعا  لهموقى، حلديأ عا عد 

السهف حنو بقين : قالت! اهلل صهى اهلل عهيه وئّهم ذا  ليهد، الأرئهت بريرخل د أثره لتنظر أين ذ،  
الغرقد، الوقمث د أأىن البقين مث رالن يديه، مث ان رق، الرجعت إّ  بريرخل، الأخربقو، الهما أصبحت 

أش . ( )عهيهم  بعنت إىل أ،ه البقين ألصه ّ : يا رئول اهلل أين خرجت الهيهد  قال: ئألته، القهت
 ( .أأعو مسم)

أن ختالمث الزيارخل العرعيد بأمور ئأنص عهيها، الامجن   قهبف، أمجن لف  –محال اهلل  –واح،ر 
 :والقف اهلل لكه خري  –ما ورأ د صحاح السنن، الالزج احل،ر من الوقوك د أش خمالفد شرعيد 

اشتد غ   اهلل عهى قوج اخت،وا قبور »: قال إيّال واختاذ القبور مساجد، ال ن رئول اهلل /  
 . ( )« أنبيا هم مساجد

أهلل وإن من اان قبهكم اانوا يتخ،ون قبور أنبيا هم وصاحليهم مساجد، أهلل الم » :  وقال 
لعن اهلل اليهوأ والن ارى، اخت،وا قبور »: ، وقال (8)« قتخ،وا القبور مساجد، إش أهناام عن ذلف

 .(1)« أنبيا هم مساجد
 :ال،ش وقن التح،ير منه، ولُِعن الاعهه مبا يأ « اختاذ القبور مساجد»والسر العهما  

                                                           

 ( . 8 / 2)، ا ن اق ( 26/  )اجملموك : ينظر  ( )
 .  11: مسهم  (2)
 .  11: مسهم  ( )
 ( .8 2)، وحسن إئناأه األلباش د أحكاج اجلنا ز (8 8 2)أمحد  ( )
 ( .8  )املوكأ  ( )
 ( .2  )مسهم  (8)
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أن يُدالن امليت د ال ا  من األرض، اليبو عهيه أ،هه أو قممي،ه، أو مريدوه مسجدا ، و،،ه  –  
 .احلالد أاخهد د النه  باقفاش العهما ، والاعه ذلف معرض نفسه لهعن

ا  املعروال  بأن املساجد املبنيد عهى قبور األنبيا  وال احل  يتع  إ التها وهلل خمق ب  العهم
 .هبدج أو بغريه 

أن يكون املسجد بو أوهلل ، اليدالن اليه امليت بعد بنا ه، اأن يوص  امليت ب،لف أو يتبوك  – 2
لقرب د املسجد وأما حفر ا»: يقول النووش د اجملموك. قممي،ه بدالنه اليه، و،،ا منه  عنه،  ،ر منه

 .( )« الحراج شديد التحرمي
السجوأ لقبور األنبيا  وال احل ، قعظيما  مسا، وق دا  لعباأهتا، اما اانت قفعه اليهوأ  –  

 .والن ارى، و،،ا شرل باهللقفاش 
كرش ال مخل د مداالن األنبيا  وال احل ، والتوجه إىل قبور،م وائتقبامسا د ال مخل، بأن  –  

قكون قبهد امل ه  ح  عباأخل اهلل قعاىل، اعتقاأا  منه بأن عباأقه ب،لف قكون أانر أجرا ، وأعظم قبوهلل  
هلل »:  قال رئول اهلل : عند اهلل قعاىل، و،،ا حراج لظا،ر النه ، وحلديأ أيب مرثد الغنوش، قال

 .(2)«  هسوا عهى القبور، وهلل ق هوا إليها
مستقبهيها إليها، ملا اليه من التعظيم البال ؛ ألنه من مرقبد : أش» : قال املناوش شارحا  لهحديأ

« ب  النه  عن اهللئتخفاق بالتعظيم، والتعظيم البهي   –يعو احلديأ بتمامه  –املعبوأ، الجمن 
( ). 

وينبغ  أن يعهم أن التحرمي امل،اور إمنا ،و إذا س يق د باهللئتقبال قعظيم القرب، وإهلل الهو شرل، 
ولو اان ،،ا التعظيم حقيقد لهقرب، ول احبه لكفر »: ( )« املرقاخل»قال العيخ عه  القارش د 

عظِّم
ُ
 .« امل

احتمهه احلديأ د  اه ما» : «..لعند اهلل عهى اليهوأ»: قال ابن عبدالرب عند شرحه حلديأ
الهسان العريب الممنوك منه؛ ألنه إمنا أعى عهى اليهوأ  ،را  ألمته عهيه ال مخل والسمج من أن يفعهوا 

 .( )« العههم

                                                           

 . 18 / 2اجملموك  ( )
 ( .221 )لباش د صحيح ئنن أيب أاوأ ، وصححه األ(211 )أبو أاوأ  (2)
 . 16 / 2اليو القدير  ( )
( ) 2 / 12 . 
 .  6 / 8التمهيد  ( )

 
 



 

 

   

 

الما ققولون د قرب الن  صهى اهلل عهيه وئّهم اآلن   ألي  ،و د املسجد، الهه : ال ن قال قا ه
 لناش من الوجوه املتقدمد املنه  عنها  احلال الك ،و عهيها أاخهد د الوجه ا

إن النه  عن اختاذ القبور مساجد ي دش اما ققدج حبالد ما إذا اان ،نال قرب د /  : الاجلواب 
هلل  ال ا  من األرض، الأقيم عهيه مسجد، أو اان ،نال مسجد، اليقرب اليه ميت ابتدا ، وقرب الن  

أالن د املسجد، وإمنا أالن صهى  ملسجد، وهلل قربه ي دش عهيه ،،ا وهلل ذال، الهم يبنن عهى قربه ا
 .اهلل عهيه وئّهم د بيته، وملا قوئن املسجد اق ه به 

 –أن إأخال احلجرخل د املسجد اان د خمالد الوليد بن عبداملهف بعد مو  ال حابد / 2
 .ال،ين اانوا باملديند، وقد اره ئعيد بن املسي  العه الوليد  -رلوان اهلل عهيهم 

ذار النووش أنه ملا احتيا إىل إأخال احلجرخل إىل املسجد جا   اهللحتياكا  حلمايد قرب /   
وامتد  الزياأخل إىل أن أخهت بيو  أمها  ... » : رئول اهلل من اختاذه مسجدا ، يقول النووش

، وصاحبيه أيب بكر وعمر مدالن رئول اهلل  –رل  اهلل عنها–املممن  اليه، ومنها حجرخل عا عد 
البنوا عهى القرب حيبانا  مرقفعد مستديرخل حوله؛ ل م يظهر د املسجد الي ه   –رل  اهلل عنهما  –

إليه العواج، ويمأش إىل احمل،ور، مث بنوا جدارين من راو القرب العمالي ، وحرالومها ح  التقيا، ح  هلل 
 .( )« يتمكن أحد من ائتقبال القرب

ولي  عند القرب، ألن القرب د  وما حي ه من النا  اجلهال إمنا يكون د مسجد الرئول 
مكان  فوظ،  اط بنمثد جدران، وقد ُجِعهت اجلدران د  اويد منحرالد عن القبهد أش منهند، والران 

ابد اهلل وما ذال إهلل ائتج. د الزاويد العماليد، حبيأ هلل يستقبهه ا نسان إذا صهى؛ ألنه منحرق
 .« الههم هلل  عه قربش وثنا  يعبد »  ئبحانه لدعوخل الن  

 :ورحم الناظم ح  قال 
 ولقننننننننننند هناننننننننننننا أن ن نننننننننننري قنننننننننننربه

 
 عينننننندا  حنننننن،ار العننننننرل بننننننالرمحن 

 وأعنننا بنننأن هلل جيعنننه القنننرب الننن،ش 
 

 قنننننند لننننننمه وثنننننننا  مننننننن األوثننننننان 
 الأجننننننننناب رب العنننننننننامل  أعنننننننننا ه 

 
 وأحاكنننننننننننننه بنمثننننننننننننند اجلننننننننننننندران 

 أرجننننننا ه بدعا ننننننه حنننننن  اغتنننننند  
 

 د عنننننننننننننننزخل ومحايننننننننننننننند وصنننننننننننننننيان 
  

 
عهيا  وأمره بتسويد القبور  السند أهلل يرالن  القرب عهى األرض ارقفاعا  انريا ، القد بعأ الن   – 2

                                                           

 ( .1 /  )شرح مسهم  ( )

 
 

 
 

 
 



 

 

   

 

ْعرالد، واملأذون اليه ،و ارقفاعها قدر شرب؛ لتعرق وكرتج، الف  ال حيح عن ئفيان الّتمار أنه رأى 
ُ
امل

ُمَسّنما   قرب الن  
وما يفعهه النا  اليوج من . أش مرقفعا  قهيم  عهى ،ي د السناج: واملسنم . ( )

قعييد القبور، ورالعها، والبنا  عهيها، خمالمث لهسند باقفاش العهما ، من غري الرش ب  صاحل وكاحل، إذ 
زأ ح  أالن ألصحابه ال،ين ماقوا قبهه، و،م أ،ه ال مح والف ه، وس ي س يفعهه رئول اهلل 

أقعّهم هبا قرب أخ ، وأأالن إليه »: عنمان بن مظعون عهى أن عّهم قربه حبجر، ولعه عند رأئه، وقال
 .(2)« من ما  من أ،ه  

وس يعيد أصحابه قربه وهلل بنوا عهيه، وأمر ال الد بن عبيد بقرب السوِّش،  وقد ما  رئول اهلل 
 .( )« يأمر بتسويتها  كعت رئول اهلل » : وقال

، ( )«أن جي ص القرب، وأن يقعد عهيه، وأن يبىن عهيه هنى رئول اهلل » : ود حديأ جابر
 .« وأن يكت  عهيه»: و اأ أبو أاوأ بسند صحيح

قال أصحابنا وئوا  اان املكتوب عهى القرب د لوح عند رأئه اما جر  عاأخل » : قال النووش
، وائتنىن بعو العهما  اتابد ائم امليت ( )« حلديأبعو النا ، أج د غريه، الكهه مكروه لعموج ا

قال . احلجر عهى قرب عنمان بن مظعون هلل عهى وجه الزخرالد، به لهتعرق قيائا  عهى ولن الن  
 وال واب ققييده مبا إذا اان احلجر هلل حيقك الغايد الك من أجهها ولن رئول اهلل » : األلباش

َُعرِّالد، الحين ، جيو   
احَلَجر، أهلل و،  التعرق عهيه، وذلف بسب  انرخل القبور منم ، وانرخل األحجار امل

 .(8)« اتابد اهللئم بقدر ما قتحقك به الغايد امل،اورخل
 :ومن ،نا قعهم أن املنه  عنه د القبور 

 .البنا  عهيها / 2   .  ي ها /  
 .ها القعوأ عهي/     .الكتابد عهيها /  

اليه أن السند أن القرب هلل يرالن رالعا  ابريا  من غري الرش ب  من اان الالم  ومن  » : يقول العوااش
أصحاب اان غري الاله، والظا،ر أن رالن القبور  ياأخل عهى القدر املأذون اليه  رج، وقد صرح ب،لف 

القب ، واملعا،د : أوليا  ومن رالن القبور الداخه كت احلديأ أخوهلل  ... أمحد والعاالع  ومالف 
الاعه ذلف، وام قد نعأ  املعمورخل عهى القبور، وأي ا  ،و من اختاذ القبور مساجد، وقد لعن الن  

                                                           

 ( .11  )البخارش  ( )
 ( .218 )أبو أاوأ، وحسنه األلباش د صحيح ئنن أيب أاوأ  (2)
 ( .186)مسهم  ( )
 ( .111)مسهم  ( )
 ( .216/  )اجملموك  ( )
 ( . 28)أحكاج اجلنا ز  (8)
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عن قعييد أبنيد القبور وكسينها من مفائد يبك  مسا ا ئمج، منها اعتقاأ اجلههد مسا ااعتقاأ الكفار 
نفن، وأالن ال رر، الجعهو،ا مق دا  لبه  ق ا  ل صناج، وعظم ذلف الظنوا أهنا قاأرخل عهى جه  ال

احلوا ا، ومهجأ لنجاح املبال ، وئألوا منها ما يسأله العباأ من رهبم، وشدوا إليها الرحال وكسحوا 
وائتغاثوا، وباجلمهد أهنم س يدعوا شي ا  مما اانت اجلا،هيد قفعهه باألصناج إهلل العهوه، ال نا هلل وإنا إليه 

ملنكر العنين، والكفر الفظين، هلل جند من يغ   هلل، ويغار محيد لهدين احلنيمث، راجعون، ومن ،،ا ا
هلل عاملا  وهلل متعهما ، وهلل أمريا  وهلل و يرا  وهلل مهكا ، وقد قوارأ إلينا من األخبار ما هلل يعف معه أن انريا  

را ، ال ذا قيه له من ،مهلل  القبوري  أو أانر،م، إذا قوجهت عهيه مي  من جهد خ مد حهمث باهلل الاج
و،،ا من أب  . احهمث بعيخف ومعتقدل الوّ  الفمش، قهعنم وقهكأ وأىب واعرتق باحلك: بعد ذلف

اليا . إنه قعاىل ثاش اثن ، أو ثالأ ثمثد: األألد الدالد عهى أن شراهم قد به  الوش شرل من قال
أش بم  مس،ا الدين ألر عهيه من عهما  الدين ويا مهول املسهم  أش ر   لإلئمج أشد من الكفر، و 

عباأخل غري اهلل، وأش م يبد ي اب هبا املسهمون قعدل ،،ه امل يبد، وأش منكر جي  إنكاره إن س 
 .يكن إنكار ،،ا العرل واجبا  

 لقنننننند أكعننننننت لننننننو ناأيننننننت حيننننننا
 

 ولكنننننننن هلل حيننننننناخل ملنننننننن قنننننننناأش 
 ولنننننو ننننننارا  نفخنننننت هبنننننا ألنننننا   

 
ولكنننننننننننننننن أنننننننننننننننننت قن ننننننننننننننننح د  

 .( )«الرمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناأ
 

 
 :اح،ر أن قبوق بقرب أو قتربل به /  

أهلل نعبد إهلل اهلل : البواق عباأخل عظيمد، والعباأا  مبنا،ا عهى التوقيمث، ومجاك الدين شي ان
 : قعاىل، وأن نعبده ئبحانه مبا شرك، هلل نعبده بالبدك، اما قال قعاىل          

  .إن العمه إذا اان : ما أخه ه وأصوبه  قال: أخه ه وأصوبه، قيه له: قال الف يه بن عياض
خال ا  وس يكن صوابا  س يقبه، وإذا اان صوابا  وس يكن خال ا  س يقبه، ح  يكون خال ا  صوابا ، 

 .وال واب أن يكون عهى السند. وامالص أن يكون هلل 
ومس،ا اقفقوا عهى ق هيه من يبوق بغري . لعتيك باقفاش املسهم والبواق هلل يعرك إهلل بالبيت ا

، أو باملساجد املبنيد بعرالد أو مىن أو غري ذلف  ذلف، منه من يبوق بال خرخل، أو حبجرخل الن  
 .أو بقرب بعو املعايخ أو بعو أ،ه البيت، اما يفعهه انري من جهال املسهم 

 .   »(2)قرب الن  هلل جيو  أن يباق ب»: يقول النووش 
                                                           

شنرح ال نندور د كنرمي رالننن  »رئننالد لبيفند ناالعنند د ،ن،ا البناب أكا،ننا   -رمحنه اهلل  –، ولهعننوااش (12/ )نينه األوكنار  ( )
 .«القبور 

 (.16 )ا ي اح د منائف احلا والعمرخل  (2)
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البواق بالقبور حراج، وإن ق د التقرب إىل من اليها من املوقى الهو » ود التاوى الهجند الدا مد 
  :شرل أارب خيرج من ا ئمج؛ ألن البواق عباأخل، لقوله قعاىل          وصرق ،

 .( )« العباأخل أو ش   منها إىل غري اهلل شرل 
قرى من هلل عهم عنده يبوق بالقرب العريمث اما يبوق بالكعبد احلراج، » : ويقول ابن احلاج 

ويتمسح به، ويقبهه، ويهقون عهيه مناأيههم وثياهبم يق دون به التربل، وذلف اهه من البدك؛ ألن 
ناج إهلل من وما اان ئب  عباأخل اجلا،هيد ل ص -عهيه ال مخل والسمج  –التربل إمنا يكون باهللقباك له 

التمسح جبدار الكعبد أو جبدران املسجد  –رمحد اهلل عهيهم  –،،ا الباب، وألجه ذلف اره عهما نا 
أو بامل حمث إىل غري ذلف مما يتربل به، ئدا  مس،ا الباب وملخالفته لهسند؛ ألن صفد التعظيم موقوق 

 .(2)« اليه  نعظمه، ونتبعه عهيه صهى اهلل عهيه وئّهم، الكه ما عظمه رئول اهلل 
ققبيه احليبان، ومسح : ولهتربل باأللرحد، والقبور، واملقاما ، واملعا،د مظا،ر انريخل، منها

: عندما قرجم لهسيدخل نفيسد –رمحه اهلل  –يقول ال،،  . اجلدران، وققبيه األعتاب، وققبيه األلرحد
من العرل، ويسجدون مسا، وجلههد امل ري  اليها اعتقاأ يتجاو  الوصمث، وهلل جيو  مما اليه » 

 .( )« ويهتمسون منها املغفرخل، واه ذلف من أئا   ُأعاخل العبيديد 
السجوأ عهى الرتبد املسماخل قربد الو ، إن  » : وجا  د املنتقى من التاوى العيخ صاحل الفو ان

التقرب إىل  اان املق وأ منه التربل هب،ه الرتبد والتقرب إىل الو  اله،ا شرل أارب، وإن اان املق وأ
اهلل من اعتقاأ ال يهد ،،ه الرتبد، وأن د السجوأ عهيها ال يهد االف يهد الك جعهها اهلل د األرض 
املقدئد د املسجد احلراج، واملسجد النبوش واملسجد األق ى اله،ا ابتداك د الدين، وقول عهى اهلل 

ن اهلل س جيعه لبقعد من البقاك بم عهم، وشرك أين س يأذن به اهلل، ووئيهد من وئا ه العرل؛ أل
خاصد عهى غري،ا غري املعاعر املقدئد، واملساجد النمثد، وح  ،،ه املساجد س يعرك لنا أخ، قربد 

وس خي ص بقعد أون بقعد، وهلل قربد أون قربد، وإمنا ،،ا من االرتا  ال،ين هلل .. منها، نسجد عهيها 
 .( )« يعرعون لهنا  ما س يأذن به اهلل يعهمون، وق هيه الدجال  واملببه  ال،ين 

 .به وأعج  من ،،ا من يبيت عند القرب، ويعتكمث عنده، وجياوره، محال اهلل من اه لملد 
هلل ق،بح عند قرب؛ ألن ال،بح عند القرب من عاأا  اجلا،هيد الك أببهها ا ئمج، الم جيو  /  

ن من األمكند، قرباا  ب،لف املكان، وققربا  إىل اهلل لهمسهم أن ي ح  حيوانا  ويسوقد لي،حبه د مكا
قعاىل إهلل إىل مكد املكرمد، ال ن ذلف ئند، وما عدا ذلف من ئوش احليوان إىل مكان آخر ئوا   قربا  

                                                           

 ( .6   )حبموك الفتاوى  ( )
 ( .61 / )املدخه  (2)
 . (18 / 1 )السري  ( )
 ( .68/ 2)املنتقى من التاوى العيخ صاحل الفو ان  ( )
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: ، قال عبدالر اش بن مهاج ( )«هلل عقر د ا ئمج»:  أو لريح و  هلل جيو  باقفاش العهما ، قال 
 . بقرخل أو شاخلاانوا يعقرون عند القرب

وأما ال،بح والعقر عند القرب الم،موج حلديأ أن  ،،ا، رواه أبو أاوأ والرتم،ش » : قال النووش
 .(2)« حسن صحيح: وقال

 .( )واره ا ماج أمحد أاه حلم ما ذبح عند القبور 
اجلّهال الهو ،،ا إذا اان ال،بح ،نال هلل قعاىل، وأّما إذا اان ل اح  القرب اما يفعهه بعو 

   :شرل صريح، وأاهه حراج والسك اما قال قعاىل           ( )ود احلديأ ، : «
 .( )« لعن اهلل من ذبح لغري اهلل 

إن اان : إمنا حنر  هلل وذار  ائم اهلل عهيه، القه: ال ن قال» : ورحم اهلل ال نعاش ح  قال
النحر هلل ال ش ش   قربت ما قنحره عند باب معهد من قف هه وقعتقد اليه   ،ه أرأ  ب،لف 

،،ا النحر لغري اهلل، به أشرات من اهلل قعاىل غريه، وإن س قرأ : نعم، القه: قعظيمه   إن قال
عظيمه، الهه أرأ  قوئيخ باب املعهد وقنجي  الداخه  إليه   أنت قعهم يقينا  أنف ما أرأ  ق

اله،ا . ذلف أصم ، وهلل أرأ  إهلل األول، وهلل خرجت من بيتف إهلل قاصدا  له، مث ا،لف أعا ،م له
 .(8)« ال،ش عهيه ،مهلل  شرل بم ري 

 :إيال والن،ر ل لرحد /   
ن الن،ر يأ  مبعىن إجياب العبد عهى نفسه شي ا  قربعا  من عباأخل أو صدقد أ –والقف اهلل  –اعهم 

 .(1)أو غري ذلف 
  : و،و عباأخل هلل جيو  صرالها لغري اهلل؛ يقول قعاىل               

  (6)يقول العيخ ئهيمان بن عبداهلل ، : يوالون بالن،ر  وجه الدهلللد من اآليد أن اهلل قعاىل
مدح املوال  بالن،ر، واهلل قعاىل هلل ميدح إهلل عهى العه واج  أو مستح ، أو قرل  رج، هلل ميدح عهى 

                                                           

 (.12  )أبو أاوأ، وصححه األلباش د صحيح ئنن أيب أاوأ  ( )
 . 21 /  اجملموك  (2)
 . 268/  شرح امله،ب  ( )
 .    : ئورخل األنعاج، اآليد  ( )
 ( .111 )مسهم  ( )
 (.281)ال نعاش، وأحكاج اجلنا ز ل لباش  مسألد د ال،با ح عهى القبور وغري،ا لإلماج: وانظر  
 ( .11 )قبهري اهللعتقاأ  (8)
 ( .  /  )النهايد  (1)
 . 1: ئورخل ا نسان، اآليد  (6)
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 .( )العه املباح اجملرأ، وذلف ،و العباأخل 
 :والن،ر نوعان 

 .ن،ر هلل، وينقسم إىل نوع  ن،ر كاعد، ون،ر مع يد /  
هد ن،ر الباعد ن،ر ال ياج وال دقد واحلا وال مخل وما إىل ذلف، وانري من أ،ه العهم ومن أمن

عن الن،ر،  هنى الن  : حيأ قال –رل  اهلل عنهما  –عهى ارا،د ،،ا النوك؛ ملا رواه ابن عمر 
 .(2)« إنه هلل يرأ شي ا  وإمنا يستخرج به من البخيه» : وقال

حيتمه أن يكون ئب  النه  عن الن،ر اون الناذر ي ري مهتزما  له، اليأ  به » : قال النووش
قكهفا  بغري نعاط، قال وحيتمه أن يكون ئببه اونه يأ  بالقربد الك التزمها د ن،ره عهى صورخل 

ه أن املعاولد ل مر ال،ش كهبه، الينقص أجره، وشأن العباأخل أن قكون متمح د هلل قعاىل، وحيتم
النه  لكونه قد يظن بعو اجلههد أن الن،ر يرأ القدر، ومينن من ح ول املقدر، النهى عنه خوالا  من 

 .( )« جا،ه يعتقد ذلف، وئياش احلديأ يميد ،،ا
الالن،ر د أصهه مكروه قبه عقد النيد، ولكنه عند عقد،ا ي بح مهزما  هبا، وق بح عباأخل واجبد 

 .أأا  ما أوجبه عهى نفسه ال نه ،نا حيمد ويعكر حبقه، وعندما يهتزج ا نسان 
ومن أمنهد ن،ر املع يد أن ين،ر شرب مخر، أو ئرقد أو العه  رج، ون،ر املع يد هلل جيو  الوالا  به 

: قال رئول اهلل صهى اهلل عهيه وئّهم : قالت –رل  اهلل عنها  –حلديأ عا عد . ب مجاك العهما 
 .( )« ن،ر أن يع   اهلل الم يع ه من ن،ر أن يبين اهلل الهيبعه، ومن»

أحدمها جي  و،و قول ابن مسعوأ وابن : واختهمث العهما  ،ه    اليه افارخل مي    عهى قول 
هلل ن،ر د »:  عبا  وبه قال أبو حنيفد وأصحابه وروايد عن أمحد حلديأ عا عد عن رئول اهلل 

 .( )« مع يد، وافارقه افارخل مي  
هلل افارخل عهيه، وروى ذلف مسروش والعع  والعاالع ، حلديأ عا عد املتقدج  :والقول الناش 

والراجح األول وحديأ عا عد املبهك حيمه . وس ي،ار اليه افارخل« ومن ن،ر أن يع   اهلل الم يع ه»
 .عهى املقيد، قعظيما  هللئم اهلل 

 –م به عده العهما  شراا  النوك الناش من أنواك الن،ر الن،ر لغري اهلل، و،و  رج، وجرج عظي/2
عهى ما ،و معا،د  –وأما الن،ر ال،ش ين،ره أانره العواج » : يقول ابن جنيم –نعوذ باهلل من ال مل 

                                                           

 ( .81 )قيسري العزيز احلميد  ( )
 ( .1 8 )، ومسهم (8816)البخارش  (2)
 ( . 1 /  )شرح صحيح مسهم  ( )
 .صحيح ئنن أيب أاوأ ، وصححه األلباش د (261 )أبو أاوأ  ( )
 ( .11 2)أبو أاوأ، وصححه األلباش د إروا  الغهيه  ( )
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اأن يكون لإلنسان غا  ، أو مريو، أو له حاجد لروريد اليأ  بعو قبور العهما ، اليجعه   –
ري  ، أو ق يت حاجك الهف من يا ئيدش المن إن رأ غا  ، أو عود م: ئرتخل عهى رأئه اليقول

ال،،  ا،ا، ومن الف د ا،ا، ومن البعاج ا،ا، ومن العمن ا،ا، ومن الزيت ا،ا، اله،ا الن،ر باكه 
 :با مجاك لوجوه منها 

 .أنه ن،ر ملخهوش، والن،ر لهمخهوش هلل جيو ؛ ألنه عباأخل، والعباأخل هلل قكون لهمخهوش 
ومنها أنه إن ظن أن امليت يت رق د . ميهف نفعا  وهلل لرا  ومنها أن املن،ور له ميت، وامليت هلل 

 .( )األمور أون اهلل الاعتقاأه افر 
 :والن،ر ل لرحد له صور، قف يه أحكامها اآل  

هلل عهّ  أن أق دش بألمث عهى لريح المن، أو أن أكعم الفقرا  ب ريح : أن يقول الناذر  –  
 .ار صاح  ال ريح جملرأ بيان ال دقد ا ماج العاالع ، مبعىن أن الن،ر هلل، وذ 

اله،ا الن،ر هلل جي  الوالا  به، ويت دش الناذر باأللمث عهى الفقرا  باملكان ال،ش ،و اليه، وهلل 
. (2)ينقهها إىل بهد صاح  القرب، ،،ا ما يفيده امج ابن عرالد د خمت ره، وابن عابدين د حاشيته 

وأنكروا عهى من ي ن البعاج والعراب ليأخ،ه النا ؛ به إن أ،ه العهم ار،وا ال دقد عند القرب، 
 .ألن ،،ا أو حنوه من عمه افار الرتل هلل من أالعال املسهم  

وهلل جيو  أن قولن ال دقد د صندوش ال ريح، وهلل أن قعبى لغو، وهلل لهقا م  عهى خدمد 
يأاه أموال النا  بائم القرب، وهلل ألوهللأ صاح  القرب، ألهنا لهفقرا ، الم كه لغو، وهلل حملرتق 

 .صاح  القرب
وهلل جيو  ن،ر ما هلل يُنْنَتفن به، ان،ر مشوك  يقاأ قنديه الوش لريح العيخ، القد لعن الن  صهى 

 .اهلل عهيه وئّهم  وارا  القبور، واملتخ،ين عهيها السرج 
اما يفعه النسا  من ن،ر الزيت لسيدش عبدالقاأر، ويوقد د املنارخل جهد : ).. قال ابن عابدين

املعرش الهو باكه، وأقبح منه الن،ر بقرا خل املولد د املنابر، ومن اشتماله عهى الغنا  والهع  وإ،دا  
 .( )(  ثواب ذلف إىل ح رخل امل بفى 

روق أذحبد عند الو  الفمش، الالواج  عهيه ذحبه هلل هلل عهّ  جزور أو خ: أن يقول الناذر / 2
هلل عقر د » :  د املكان ال،ش ،و اليه، وهلل جيو  له أن ي،حبه عند قرب الو ؛ لقول الن  

 .عن ذلف القد اانوا يعقرون عند القرب بقرخل أو شاخل، النها،م الن  « ا ئمج
                                                           

 ( . 2 / 2)البحر الرا ك  ( )
 ( .1  / 2)رأ احملتار  (2)
 (.1  / 2)رأ احملتار  ( )

 
 

 
 



 

 

   

 

ائم )أن ينحر إبم  بُِبواند ول اهلل ن،ر رجه عهى عهد رئ: ود حديأ ثابت بن ال حال قال
: إش ن،ر  أن أحنر إبم  ببواند، القال الن  : القال الأقى الن  ( مكان أئفه مكد أون يهمهم

: ،ه اان اليها عيد من أعياأ،م  قالوا»: قال. هلل: قالوا« ،ه اان اليها وثن من أوثان اجلا،هيد يعبد»
ه هلل والا  لن،ر د مع يد اهلل، وهلل اليما هلل ميهف ابن أوق بن،رل، ال ن»:  قال رئول اهلل . هلل
 .( )«آأج

الرجه أن يود بن،ره، إذ اان د ذلف املولن وثن، أو عيد من أعياأ اجلا،هيد،  النهى الن  
ح  لو اان ذلف د املال  وانقبن، واملراأ أن هلل يكون د املولن ال،ش يق ده، ارقباط د النفو  

 .باعتقاأ مع  د السابك أو احلالر، ال ن وجد ش   من ذلف اان الن،ر إليه مع يد 
يا ئيدش المن إّما عبدالسمج أو البدوش أو غري ذلف إن عود مري   : اذر أن يقول الن –  

أو ق يت حاجك الهف جزور أو ألمث أينار، اله،ا ن،ر باكه حراج؛ ألنه ن،ر ملخهوش، والن،ر عباأخل 
إن ظن »: هلل قكون إهلل هلل، وهلل ينفن صاحبه؛ ألنه ن،ر مليت، وامليت هلل ميهف، قال ابن عابدين 

 .(2)« امليت يت رق د األمور أون اهلل قعاىل، الاعتقاأه ذلف افرالاعه ذلف أن 
إن الن،ر ألصحاب األلرحد واألوليا  »: وقد أال  و ير األوقاق امل رش حبرمد ،،ا حيأ قال

ال احل  باكه ب مجاك الفقها ؛ ألنه ن،ر ملخهوش؛ والن،ر عباأخل، و،  هلل قكون ملخهوش، وإمنا قكون 
لغري اهلل؛ ال نه ال م  عن أنه باكه وغري معروك هلل جيو  الوالا  به أما الن،ر .. لهخالك 

( ). 
 :هلل  عه القرب عيدا  /  8

هلل  عهوا » :  قال رئول اهلل : قال –ر ل  اهلل عنه –أخرج أبو أاوأ من حديأ أيب ،ريرخل 
 .( )« تم بيوقكم قبورا ، وهلل  عهوا قربش عيدا ، وصهوا عهّ  ال ن صمقكم قبهغو حيأ ان

إما بعوأ السند، أو بعوأ : والعيد ائم ما يعوأ من اهللجتماك العاج عهى وجه معتاأ، عا د
 .األئبوك، أو العهر أو حنو ذلف 

معناه النه  عن اهللجتماك لزيارقه، اجتماعهم لهعيد؛ إما لدالن املعقد؛ أو ارا،د » : قال املناوش
هلل  عهوا قربش عيدا  قعوأون إليه م  أرأمت أن : إليه أش وقيه العيد ما يعاأ. أن يتجاو وا حّد التعظيم

ق هوا عه ، الظا،ره منه  عن املعاوأخل، واملراأ املنن عما يوجبه، و،و ظنهم بأن أعا  الغا   هلل ي ه 
، ويمخ، منه أن اجتماك العامد د بعو ألرحد األوليا  د يوج أو شهر خم وب من السند، ... إليه 

                                                           

 ( .    )صحيح ئنن أيب أاوأ  ( )
 ( .1  / 2)رأ احملتار  (2)
،ننننن املواالننننك 1   ذش القعنننندخل    بتنننناريخ (   21)محنننندش د العنننندأ  مننننوأ . نعننننر  جرينننندخل األخبننننار امل ننننريد التننننوى أ ( )

 .ج 111 / /22
 ( .2 21)صحيح ئنن أيب أاوأ  ( )
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ولد العيخ، ويأاهون ويعربون، ورمبا يرق ون اليه، منه  عنه شرعا ، وعهى و  ويقولون ،،ا يوج م
 .( )« العرك رأعهم عهى ذلف وإنكاره عهيهم وإبباله

اليدخه اليدعو،  وعن عه  بن احلس  أنه رأى رجم  جي   إىل الرجد اانت عند قرب الن  
هلل قتخ،وا .. »: قال رئول اهلل  أهلل أحدثف حدينا  كعته عن أيب، عن جدش عن: الدعاه القال

 .(2)«قربش عيدا ، وهلل بيوقكم قبورا ، ال ن قسهيمكم يبهغو أينما انتم 
قرب  ايمث اان القه أ،ه املديند، وأ،ه البيت ال،ين مسم من رئول اهلل   –رمحف اهلل  –الانظر 

 –رمحه اهلل  –النس ، وقرب الدار، حيأ أنكر عهى من ق د القرب لهدعا  عنده، وقد اره مالف 
أل،ه املديند اهما أخه ا نسان املسجد أن يأ  قرب الن  صهى اهلل عهيه وئّهم ؛ ألن السهمث س 

 –لتابعون يكونوا يفعهون ذلف، ولن ي هح آخر ،،ه األمد إهلل ما أصهح أومسا، واان ال حابد وا
يأقون إىل مسجد الن  صهى اهلل عهيه وئّهم الي هون، ال ذا ق وا ال مخل قعدوا أو  –رل  اهلل عنهم 

خرجوا، س يكونوا يأقون القرب لهسمج عهيه اه مرخل، لعهمهم أن ال مخل والسمج عهيه د ال مخل 
قربه له مخل والسمج عهيه ،نال، أو له مخل والدعا  الهم يعرعه أامه وأال ه، وأما أخومسم عند 

« هلل قتخ،وا قربش عيدا ، وصهوا عهّ  ال ن صمقكم قبهغو أين انتم» : مسم، به هنا،م عنه د قوله
واانت . الب  أن ال مخل ق ه إليه من بعد، وا،لف السمج، ولعن من اخت، قبور األنبيا  مساجد

اليها، وبعد ذلف إىل  –رل  اهلل عنها  –ه إليها من الباب، إذ اانت عا عد احلجرخل د  ماهنم يُدخ
أن ُبىِن احلا ا اآلخر، و،م من ذلف التمكن من الوصول إىل قربه هلل يدخهون عهيه، هلل لهسمج وهلل 
له مخل، وهلل لهدعا  ألنفسهم وهلل لغري،م، وهلل لسمال عن حديأ أو عهم، وهلل اان العيبان يبمن 

معهم امما  أو ئمما  اليظنون أنه ،و اهمهم وأالتا،م، وبّ  مسم األحاأيأ، أو أنه قد اليهم ح  يس
رّأ عهيهم السمج ب و  يسمن من خارج اما كمن العيبان د غري،م، الألههم عند قربه وقرب 
غريه، ح  ظنوا أن صاح  القرب يأمر،م وينها،م، ويفتيهم وحيدثهم د الظا،ر، وأنه خيرج من القرب، 

يرونه خارجا  من القرب، ويظنون أن نف  أبدان املوقى خرجت قكهمهم، وأن روح امليت  سد  مسم و 
س يكونوا  –رل  اهلل عنهم  –أن ال حابد : ليهد املعراج، واملق وأ  الرأو،ا اما رأ،م الن  

م يأ  من يعتاأون ال مخل والسمج عهيه عند قربه اما يفعهه من بعد،م من امهوق، وإمنا اان بع ه
 .( )خارج اليسهم عهيه إذا قدج من ئفر اما اان ابن عمر يفعهه 

 .الغريه أوىل بالنه  اا نا  من اان  ال ذا اان النه  عن اختاذ القرب عيدا  د حك الن  
 :ومن مظا،ر اختاذ القبور أعياأا  

                                                           

 ( . 28/  )اليو القدير  ( )
 ( .1 )؛ وصححه األلباش د ك،ير الساجد ( 8 /  )مسند أيب يعهى  (2)
 ( . 22)التح اجمليد  ( )

 
 

 
 

 
 



 

 

   

 

عاس الفمش، وعهى ئبيه املنال ،،ا مولد الو  الفمش، أو ال: إقامد املوالد املوكيد، اقومسم  –  
إذ يرى املوحُد أمورا  يندى مسا اجلب ، ويقرح قهوب  –رل  اهلل عنه  –ما حيدث د مولد احلس  

املخه  ، حيأ يبدأ اهللئتعداأ قبه املولد بأئبوك بن   السراأش د الساحا  احمليبد حول 
املزعوج، حيأ يبدأ معايخ البرش باهللنتعار  املسجد؛ هللئتقبال مجوك النا  املتواالدين لزيارخل ال ريح

د ،،ه الساحا ، وحومسم األقباك، ويبد ون بالرقص والبرب، وي هون إىل مراحه من السكر 
وامسيجان وا غما  ح  أذان الفجر، هلل يوقفهم عن غيهم أذان، وهلل صمخل به  د املغهوب  عهى 

با ، لرتمى عند ال ريح وحوله، رجا  قفريا الكربا ، أمر،م املغرر هبم يأقون بالقراب ، والن،ور، وامس
اليتهقا،ا السدند األالااون، ويعبوهنم الوعوأ بأن مبالبهم ئتتحقك، ورئا ههم وحوا جهم إىل 
صاح  املقاج وال ريح ئرتالن، و،ك،ا يتكرر ،،ا العيد العرا  د اه عاج أئبوعا ، أّما العيد 

كنبا عند مقاج السيد البدوش ما يفتت الكبوأ، حيأ يتواالد د األئبوع  العنه حدث وهلل حرج، ود 
صبيحد اه يوج مجعد من اه أئبوك ععرا  اآلهللق من مدن وقرى وأرياق م ر إىل ،،ا القرب، 
ليعكفوا عنده، ويبوالوا حوله، ويتمسحون حبوا به وجدرانه، ولقد شو،د  امرأخل ققمث أماج ال ريح 

وقرجوه رجا  اما مث ال رير، وقدعوه أعا  امل،ن  ال،ليه، وقد د اه خعوك قت رك إليه، وقتوئه، 
أبكت القهوب من شدخل بكا ها، قرجوه أن يفرج مهها، وما عهمت أهنا قدعو من هلل ميهف لنفسه نفعا  

  وغري ذلف مما حيزن قه  املممن ال،ش يقرأ د اتاب الرب . وهلل لرا  وهلل موقا  وهلل حياخل وهلل نعورا  

             و،،ه األالعال املتقدمد  اااخل لهيهوأ والن ارى ح  اخت،وا قبور
، الأرباب أنبيا ،م وصاحليهم مساجد، حيأ يق دون العباأخل عند،ا، و،و بعينه ما هنى عنه 

املوالد هلل يق دون املعا،د والقبور إهلل كهبا  لهرباد أو اهللئتغاثد، أو الدعا ، الي،حبون مسا، ويبوالون 
، و،و  هبا، وميرغون امدوأ عهى أعتاهبا، ويدعون أصحاهبا، و،،ا الفعه ع  احملاأاخل هلل ولرئوله 

ن صرق نوعا  من أنواعها لغري اهلل مناق لكهمد التوحيد ألن العباأخل هلل قكون إهلل هلل عز وجه، وم
 (.هلل إله إهلل اهلل)القد وقن اليما يناقو 

ومن مظا،ر اختاذ،ا عيدا   يارخل القبور د ليهد الن مث من شعبان، وإيقاأ السراج عند،ا،  – 2
 .وأخ، قراب القبور، وقوجيه خبابا  العكوى ل موا  

العيد الك حدثت د بعو البهدان، أو اه يوج  ومن اختاذ،ا أعياأا   يارخل القبور بعد صمخل –  
 .مجعد، واما ققدج أن العيد مبعىن املعاوأخل إما بعوأ السند أو األئبوك أو العهر

 .وصحابته إليه ولو اان ،،ا الفعه خريا ؛ س نسبك رئول اهلل 
ف اهلل لكه ول،ا  ر القبور أون أن كدأ يوما  معينا  ل،لف، واقعب بزيارقف، وق،ار اآلخرخل، والق

خري، وع مف من اه شر؛واحرب عهى قوحيدل وثباقف عهى أمر ربف، وإيال وأحاأيأ 
الق اب، ور ى املببه ، وقعسمث اجلا،ه  د قفسري ما ققدج من الن وب بالتأويم  البعيدخل، 

 
 

 
 



 

 

   

 

والتمحم  الغريبد، والبحأ عن معاذير التحهيه لهعامد، من ا عراض عن الوالح من الدهلل ه 
 : اأر من الهم امج العارك، ال،ش عهيه مجهور عهما  املسهم ، وئهمث األمد ايمث وربف يقولاملتب

                                     

                                       

                      ( ). 
 :أو منجم هلل ق،،  لساحر أو اا،ن أو عرّاق  -  

السحر من أعظم الكبا ر املوبقا  به ،و من نواقو ا ئمج اما قال اهلل عز وجه د اتابه 
 : الكرمي                                      

                                    

                                            

                                      

                       (2)   الأخرب ئبحانه د ،اق  اآليت
أن العياك  يعهمون النا  السحر، الالسحر عمه العيبان، وأهنم افروا ب،لف، وأن املهك  ما 

 .يعهمان من أحد ح  خيرباه أن ما يعهمانه افر، وأهنما التند
اهلل منن  وأخرب ئبحانه أن متعهم  السحر يتعهمون ما ي ر،م وهلل يننفعهم، وأهننم لني  مسنم عنند

وب  ئبحانه أن السحر لد . خمش د اآلخرخل، واملعىن لي  مسم حب وهلل ن ي  من امري د اآلخرخل
 .ا ميان والتقوى

وهبنن،ا اهننه يعهننم أن السننحر افننر ولننمل ورأخل عننن ا ئننمج إذا اننان مننن العهننه ينندع  ا ئننمج، 
ومننا ،ننن يننا رئننول اهلل  : قهنننا (اجتنبننوا السننبن املوبقننا  ) ود ال ننحيح  عننن أيب ،ريننرخل عننن الننن  

العننرل بنناهلل، والسننحر، وقتننه النننف  الننك حننرج اهلل إهلل بنناحلك، وأاننه الربننا، وأاننه مننال اليتننيم، : )قننال
 . ( )(والتو  يوج الزحمث، وق،ق احمل نا  املممنا  الغاالم 

والعنننرل . أن العنننرل والسنننحر منننن السنننبن املوبقنننا  أش املههكنننا : ود ،ننن،ا احلنننديأ ال نننحيح
به؛ ألن السحرخل هلل يتوصنهون  ظمها؛ ألنه أعظم ال،نوب، والسحر من مجهته، ومس،ا قرنه الرئول أع

إىل السحر إهلل بعباأخل العياك  والتقنرب إلنيهم مينا حيبنون منن الندعا  والن،بح والنن،ر واهللئنتعاند وإ،انند 
 .امل حمث  رلا هم وغري ذلف

                                                           

 ( .1  -1 )ئورخل املا دخل    ( )
 . 12 : بقرخلئورخل ال (2)

 (.61)، مسهم (  28)البخارش  ( )

 

 



 

 

   

 

و،،ا يفسر  ( )« ر، ومن ئحر القد أشرلمن عقد عقدخل مث نفأ اليها القد ئح»: ود احلديأ
 الفهنك  قوله قعاىل د ئورخل                  (2) إهننن السناحرا  : قنال أ،نه التفسنري

النم  يعقندن العقنند، وينفننن اليهنا بكهمننا  شنرايد يتقربننون هبنا إىل العنياك ؛ لتنفينن، منراأ،م د إينن،ا  
الننننا ، وظهمهنننم، وهلل جينننو  الننن،،اب لهسنننحرخل، و،نننم الننن،ين يسنننتخدمون العنننياك   يننن،ا  الننننا  منننن 

 .خمل ممارئا  شرايد
عهنم الغين  وذلنف عنن كرينك األخن، عنن مسنرتش السنمن، حينأ وهلل لهكهند و،م ال،ين يندعون 

 .يسرتش العيبان الكمج من املم كد، اليهقيه د أذن الكا،ن
،ننننو : أو نسننننبد إىل العراالنننند، والعننننراق قيننننه. صننننيغد مبالغنننند مننننن العننننارق: وهلل العننننراال ، والعننننرّاق

 .الكا،ن، و،و ال،ش خيرب عن املستقبه
واملنننّجم والرّمننال وحنننو،م ممننن يسننتدل عهننى معرالنند الغينن  مبقنندما  ،ننو ائننم عنناج لهكننا،ن : وقيننه

يستعمهها، و،،ا املعىن أعم، ويدل عهينه اهللشنتقاش، إذ ،نو معنتك منن املعرالند، اليعنمه انه منن قعناكى 
منننن يقنننرأ الكنننمث، والفنجنننان، ومنننن ي نننرب النننوأك، أو : ،ننن،ه األمنننور واأعنننى هبنننا املعرالننند، ومنننن العنننرّاال 

ومننن يأخنن، قب نند مننن قننراب بيتننف ليخننربل عننن مالننيف أو مسننتقبهف، أو  احل ننى، وخيننا د الرمننه،
 .مناجاخل ح  النب

 .واملنجم من يستدل باألحوال الفهكيد عهى احلواأث األرليد
وعهنم  ( )« من اقتب  شعبد من النجوج، القد اقتب  شعبد من السحر  اأ ما  اأ»: ود احلديأ

و،ن،ا عهنم الفهنف أو عهنم . ا مسنا وأبعاأ،نا وأحجامهناعهم يعرق به ئنري،ا ومندار،ا ومن: النجوج عهمان
وعهنم يعنرق بنالعهم الروحناش وعهنم التنأثري، يزعمنون أننه معرالند روحانيند النجنوج . التسيري هلل بأ  بتعهمه

والكوااننننن  وقأثري،نننننا د األرض، ومنننننن عهيهنننننا بننننناألمراض واحلنننننروب وال نننننيك والسنننننعد واملنننننو  واحليننننناخل 
إذا عقد قراهنما عند اقنرتان ان،ا منن النجنوج والكواان ، ومسنم د ذلنف والسعاأخل والعقاوخل ب  الزوج  

. ما يسمونه بالبالن، ويعمهون جدوهلل  باحلواأث الك ئتحدث د العاج اهه من حواأث عامد وخاصند
و،ننن،ا ،نننو الننندجه والكننن،ب، ومنننن ،ننن،ا القسنننم منننا عمنننت بنننه البهنننوى د مننننه ،ننن،ه األ منننند، وشنننجعته 

عنن ذلنف ،  عواج به و،و قرا خل األبراج واهللعتقاأ اليها، من هنن  رئنول اهلل اجملم  امساببد، وقعهك ال
صنننمخل ال نننبح  صنننهى لننننا رئنننول اهلل : أخنننرج أبنننو أاوأ منننن حنننديأ  يننند بنننن خالننند اجلهنننو أننننه قنننال

،ننه قنندرون منناذا قننال »: باحلديبينند د إثننر كننا  اانننت مننن الهيننه، الهمننا ان ننرق اقبننه عهننى النننا  القننال

                                                           

 (.111 )ئنن النسا    ( )

  : ئورخل الفهك (2)

 1 22: مسهم ( )
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أصننبح مننن عبنناأش مننممن يب وانناالر، الأمننا مننن قننال مبرنننا بف ننه : قننال. ورئننوله أعهننم اهلل: ربكننم  قننالوا
اهلل وبرمحته ال،لف مممن يب ااالر بالكواا ، وأما من قال مبرنا بنو  ا،ا وا،ا، الن،لف اناالر يب منممن 

 . ( )« بالكواا 
وإن اعتقنند العبنند أن النجننوج مننمثرخل الاعهنند، وأهنننا ،نن  الننك ختهننك امننري والعننر، القنند أشننرل شننرا ا  -

وإن جعههننا ئننبب ا ينندع  بننه عهننم الغينن ، وائننتدل حبرااهتننا وقنقمهتننا . أاننرب؛ ألنننه اأعننى مننن اهلل خالق ننا
،ا ا نسنننان ،ننن: وقغرياهتنننا عهنننى أننننه ئنننيكون اننن،ا واننن،ا؛ ألن الننننجم الفنننمش صنننار اننن،ا، مننننه أن يقنننول

ئننتكون حياقننه شننقا ؛ ألنننه ولنند د النننجم الفننمش، و،نن،ا حياقننه ئننعيدخل؛ ألنننه ولنند د النننجم الفننمش، 
 : القند اختنن، قعهننم النجننوج وئننيهد هللأعننا  الغينن  ، وأعننوى عهننم الغينن   رمنند لقولننه قعنناىل       

                   (2) . 
   وإن اعتقد،ا ئببا  حلدوث امري والعر، أش إنه إذا وقن ش   نسبه إىل النجوج، وهلل ينسن

امنننن ينسننن  كمقنننه منننروج الننننجم الفنننمش أو . إىل النجنننوج شننني  ا إهلل بعننند وقوعنننه، الهننن،ا شنننرل أصنننغر
 . ( )ئعاأقه لوهللأقه د الربج الفمش 

وحيننرج عهننى املننممن النن،،اب إىل أش واحنند مننن ،ننمهلل  حنن  لننو اننان جملننرأ السننمال ولننو س ي نندقه؛  
 ( )« مننن أقننى عرّاال ننا السننأله عننن شنن   س ققبننه لننه صننمخل أربعنن  ليهنند»: قننالملننا رواه مسننهم أن الننن  

 .العقوبد عهى حبرأ السمال ، الدل عهى احلرمدالأثبت رئول اهلل 
عهننى خبننر عظننيم، وقنند حكننم بعننو أ،ننه العهننم بكفننر مننن ئننأمسم النن ن ئننأمسم وصنندقهم، اننان 

لي  منا منن قبنري أو قبنري لنه، أو قكهنن أو قكهنن لنه، أو ئنحر أو ئنحر لنه، » وصدقهم، لقوله 
 . ( )« ومن أقى اا،ن ا ال دقه مبا يقول القد افر مبا أنزل عهى  مد

ينند العننديد أن قنن،،  مسننم، وأن الحاشننال وأنننت ققننرأ األحاأيننأ الننوارأخل د النهنن  األاينند، والوع
 .قبرش أبواهبم، و،م املستعينون بالعياك ، املوالون مسم

 :وإليف بعو العمما  الك يُعرق هبا السحرخل
 .أن يسأل املريو عن اكه وائم أمه - 
 ...(.الانيهد -منديه -ثوب)أن يأخ، أثر ا من آثار املريو  -2

                                                           

 .وحسنه اهلللباش(  11 )أبو أاوأ  ( )

 . 8: ئورخل النمه (2)

 ( .  2 / 2)القول املفيد  ( )

 .وصححه األلباش ( 118 )أبو أاوأ  ( )

 (.  1 )د صحيح الرتغي  والرت،ي  وصححه األلباش ( 16  )البزار  ( )
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يننن،ار ائنننم اهلل عهينننه، ورمبنننا لبنننخ بدمنننه أحيان نننا يبهننن  حيوان نننا ب نننفا  معينننند لي،حبنننه، وهلل  - 
 .أماان األس من املريو، أو يرم  به د مكان َخِرب

 .اتابد البمئم - 
 .قموخل العزا م والبمئم غري املفهومد - 
 .حيتوش عهى مربعا ، بداخهها حروق وأرقاج( حجاب ا)إعبا  املريو  -8
عنننم ، ويسنننميها العامننند ينننأمر املنننريو بنننأن يعتنننزل الننننا  النننرتخل معينننند د غرالننند هلل قننندخهها ال -1

 (.احِلْجبد)
 .أحيان ا يبه  من املريو أهلل مي  ما   ملدخل معيند غالب ا ما قكون أربع  يوم ا -6
 .يعب  املريو أشيا  يدالنها د األرض -1

 .يعب  املريو أوراق ا حيرقها ويتبخر هبا -1 
 .أجههاأحيان ا خيرب الساحر املريو باكه، وائم بهده، ومعكهته الك جا  من  -  
 . ( )يكت  لهمريو حروال ا مقبعد د ورقد، أو د كبك، ويأمر املريو ب ذابته وشربه  -2 

وإن ابتهيت بالسحر، الاح،ر أن ق،،  لساحر ا  حيهه عننف، الن ن حنه السنحر عنن املسنحور 
، وقند ئن ه رئنول اهلل صنهى اهلل عهينه وئنّهم  (2)بسحر منهه حراج، عهى النراجح منن أقنوال أ،نه العهنم 

 . ( )( ،و من عمه العيبان: )نعرخل القالعن ال
وقننند ققننندج بنننف حرمننند الننن،،اب لهسنننحرخل والكهنننان والعنننراال  وحننننو،م ممنننن يننندعون عهنننم الغيننن ، 
ويسنننتعينون بننناجلن، وأن منننن آقنننا،م وصننندقهم القننند افنننر مبنننا أننننزل عهنننى  مننند، ود إقيننناهنم والسنننكو  

ال نننمل، وإعانننند مسنننم عهنننى بنننأ عننننهم، وأالنننن األمنننوال مسنننم إقنننرار مسنننم عهنننى منننا ،نننم عهينننه منننن الكفنننر و 
شرور،م، ونعر الساأ،م، وإغرا  غري،م باقباك كريقتهم وانتحال ئبيههم، وبن،لف يبهن  أمنر،م، ويكننر 
اقبننناعهم ويعظنننم خبنننر،م، وقعنننين التننننتهم، وي نننع  قمعهنننم، وقننند هناننننا اهلل عنننن التعننناون عهنننى ا مث 

 .والعدوان
رعيد هلل العرايد، و،ن  حنه السنحر عنن املسنحور عهيف بالنرْعرخل الع: الما احله  قهت: ال ن قهت

 : بالرقى والتعوذا  والدعوا  ال حيحد املأثورخل، وشروط الرقيد العرعيد

                                                           

 (.11)ال ارج البتار د الت دش لهسحرخل واألشرار لوحيد عبدالسمج با   ( )

الننننتح البننننارش : ينظننننر. إىل ،نننن،ا القننننول ذ،نننن  احلنننناالب ابننننن حجننننر، وابننننن أيب العننننز احلنفنننن  وغننننري،م مننننن العهمننننا  واألجننننم  (2)
 (. 1 )، شرح العقيدخل البحاويد (1/261 )

 .وصححه األلباش( 686 )وأ أبو أا ( )
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أن قكنون بكننمج اهلل قعنناىل، أو بأكا ننه وصننفاقه أو باألذاننار واألأعينند ال ننحيحد عننن رئننول /  
 .اهلل صهى اهلل عهيه وئّهم

 .أن قكون بهسان عريب/ 2
النعننرخل والرقننى وحنو،ننا هلل قننمثر بنن،اهتا وكبعهننا، بننه بتقنندير اهلل قعنناىل ومعنني ته،  اهللعتقنناأ بننأن/  

 .وأهنا ئب  حل ول العفا  من عند اهلل قعاىل
واه عمنه وأعنا  يبنرأ املنرض والندا ، وينفنن منن األئنقاج واألأوا ، »: قال صديك حسن خان 

لسننند، أو منننن املنننأثور منننن السنننهمث ي ننُدش أننننه نعنننرخل، جينننو  اهللنتفننناك بننه، إن انننان منننن ألفننناظ القنننرآن وا
 . ( )« ال احل، اما  عن أكا  العرل وصفاقه، بالهسان العريب، وإهلل اان حرام ا وشرا ا

وهلل يفنننننوقو أن أذاننننننرل أن كنننننرب عهننننننى ك ننننن  نفسننننننف وأ،نننننه بيتننننننف منننننن السننننننحر وأعمننننننال 
شنرعيد لهوقايند منن السنحر قبنه املععوذين، ال ن الدالن أئهه من الرالن، وقد ذار العهما  أئباب ا وكرق نا 

 :وقوعه أذار لف منها
 :اهللئنننتعاذخل بننناهلل قعننناىل منننن العنننيبان ونزغاقنننه ومهزاقنننه وخبراقنننه امنننا أمنننر قعننناىل بننن،لف/     

                   (2) ود قولننننننننننننننه ،:                  

             ( ) . 
ققنننوى اهلل، وحفظنننه عنننند أمنننره وهنينننه، المنننن اققنننى اهلل قعننناىل قنننوىل اهلل حفظنننه، وس يكهنننه إىل /  2

  : غننننننننريه، قننننننننال قعنننننننناىل                             

            ( )  وصح عنه احفب اهلل حيفظنف، احفنب اهلل  نده  ا،نف»: أنه قال »
( ) . 

التوبنند الن ننوح إىل اهلل قعنناىل مننن مجيننن النن،نوب الننك ئننهبت عهيننف أعنندا ه، النن ن اهلل قعنناىل /  
 : يقول                  ،ولي  د الوجوأ شر إهلل ال،نوب وموجباهتا

 .ال ذا عود املر  من ال،نوب عود من موجباهتا
التواننه عهننى اهلل قعنناىل، ومننن قواننه عهننى اهلل الهننو حسننبه، والتواننه مننن أقننوى األئننباب الننك /  

ااالينه، : يدالن هبا العبد ما هلل يبينك منن أذى امهنك وظهمهنم وعنداوهتم؛ ألن اهلل قعناىل ،نو حسنبه أش
                                                           

 (.   /2)الدين امالص  ( )

 .211: ئورخل األعراق (2)

 816، 11: ئورخل املممنون ( )
 .21 : آل عمران ( )

 (.8  2)صحيح ئنن الرتم،ش  ( )
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هلل لكنه جعنه ا: ومن اان اهلل اااليه وواقيه، الم مبمن اليه لعدوه ا نس  أو اجلو، قال بعو السنهمث
 :  عمه جنزا  منن جنسنه، وجعنه جنزا  التوانه عهينه نفن  افايتنه لعبنده القنال           

    . 
انرخل ال دقد وا حسان إىل النا  ، ال ن ل،لف قأثري ا عجيب ا د أالن البم  والسنحر واحلسند /  

 .أحسن عمم ، وما عهى احملسن  من ئبيهعن املت دش واحملسن؛ ألن اهلل هلل ي ين أجر من 
ا انننننار مننننن قننننرا خل القننننرآن، وقموقننننه آنننننا  الهيننننه وأكننننراق النهننننار، وقننننرا خل األذاننننار واألوراأ / 8

واألأعيد املأثورخل د ذلف، اله  حبك احل ن احل   والسد املت  أماج مآرب العيبان ونزعاقه ومهزاقه، 
مغمور ا ب،اره، وله من التوجهنا  والندعوا  واألذانار والتعنوذا  ورأ  الالقه  إذا اان ممته  ا من اهلل، »

وهلل خيُِننهر بننه يبننابك اليننه قهبننه ولسننانه، اننان ،نن،ا مننن أعظننم األئننباب الننك كنننن إصننابد السننحر لننه، ومننن 
أن ئنننحر،م إمننننا ينننتم قنننأثريه د القهنننوب ال نننعيفد : وعنننند السنننحرخل. أعظنننم العمجنننا  لنننه بعننندما ُي نننيبه

نفو  العهوانيد الك ،  معهقد بالسفهيا ، ومسن،ا الن ن غالن  منا ينمثر د النسنا  وال نبيان املنفعهد، وال
واجلهننال وأ،ننه امسننوى، ومننن لننُعمث حظننه مننن النندين والتواننه والتوحينند، ومننن هلل ن نني  لننه مننن األوراأ 

 . ( )« ا مسيد والدعوا  والتعوذا  النبويد
 :أالن السحر قبه وقوعه ب ذن اهلل قعاىلومن قهف السور واآليا  واألذاار الك قنفن د 

 :  قننرا خل  -          واملعننوذق  د ال ننباح واملسننا  ثننمث مننرا  ال هنننا قكفنن  مننن ،
 . (2)اه ش   
: قننرا خل ئننورخل البقننرخل، الفنن  ال ننحيح عننن أيب ،ريننرخل أن رئننول اهلل صننهى اهلل عهيننه وئننّهم قننال -2

 . ( )« هلل  عهوا بيوقكم مقابر، إن العيبان ينفر من البيت ال،ش قُقرأ اليه ئورخل البقرخل»
قننرا خل آينند الكرئنن ، النن ن مننن قرأ،ننا حنن  يننأوش إىل الراشننه س يننزل عهيننه مننن اهلل حنناالب، وهلل  - 
 . ( )شيبان ح  ي بح  يقربه

منن »: قرا خل اآليت  األخريق  من ئورخل البقرخل، القد صح عنه صهى اهلل عهينه وئنّهم أننه قنال - 
 .أش افتاه من العيبان ( )«قرأ باآليت  من آخر ئورخل البقرخل د ليهد افتاه

                                                           

 (.21 / ) اأ املعاأ  ( )

 .حديأ حسن صحيح غري : عن عبداهلل بن خبي  وقال(  1  )رواه الرتم،ش  (2)

 (.1  / )د صحيحه  رواه مسهم ( )

( الندهلل ه)والبيهقن  د ( 1 1)ووصهه النسا   د عمه اليوج والهيهد (    2)رواه البخارش د صحيحه معهق ا حبزوم ا به  ( )
 (.18 / ( )قغهيك التعهيك)وإئناأه صحيح، وانظر ( 11 /1)

 (.   / )ومسهم ( 111 )أخرجه البخارش  ( )

 

 



 

 

 1 

 

هلل إله إهلل اهلل وحده هلل شريف له، لنه املهنف ولنه احلمند و،نو عهنى انه شن   قندير، د  : قول - 
 . ( )اه يوج ما د مرخل، ال ن من قامسا اانت ِحر  ا من العيبان د يومه ذلف 

 .(2)املداومد عهى األوراأ اماصد بأذاار ال باح واملسا   -8
مننن »: أنننه قننال يننوج، القنند صننح عنننه  أاننه ئننبن كننرا  مننن كننر العجننوخل د صننبيحد اننه - 1

 . ( )« ق ّبح بسبن كرا  عجوخل س ي ره ذلف اليوج ئم وهلل ئحر
و،و اجلامن ل،لف اهه وعهيه مدار ،،ه األئباب، و،و  ريد التوحيد والرتحه بنالفكر منن  - 6

بيند  راهنا األئباب إىل املسب  العزيز احلكيم، والعهم بأن ،،ه األئباب مبنزلند حرانا  الريناح، و،ن  
والاكر،ننا وبار هننا، وهلل ق ننر وهلل قنفننن إهلل ب ذنننه، الهننو النن،ش حُي ننن عبننده هبننا، و،ننو النن،ش صننرالها عنننه 

  :وحده هلل أحد ئنواه، قنال قعناىل                            

       ( )   وقننال الننن   واعهننم أن األمنند لننو »:  -رلنن  اهلل عنهمننا  –لعبنند اهلل بننن عبننا
اجتمعوا عهى أن ينفعول س ينفعول إهلل بع   اتبه اهلل لف، ولنو اجتمعنوا عهنى أن ي نرول س ي نرول 

 . ( )« إهلل بع   اتبه اهلل عهيف
 :عهيف بالفأل - 8

حيننن  الفنننأل، ويعجبنننه؛ ومنننا ذال إهلل ألننننه مقنننوو لهعنننزا م، الننناقح ألبنننواب  لقننند انننان رئنننول اهلل 
واملتفا ه وائن النظرخل، السنيح ال نندر، عنا  امسمنند، موالنور النعناط، التفا لنه يزيند قننوخل إىل قوقنه، . امينر

 .اليكون أقدر عهى اجلد، وحسن ا نتاج، ومقابهد ال عاب
عبها، الالعمنه العناش العسنري خيَِنمث محهنه بنالنف  والتفا ل ي    احلياخل، ويع  عهى احتمال متا

ومنننن الننننعم الكنننربى عهنننى ا نسنننان أن يعتننناأ النظنننر إىل اجلانننن  املعنننرش د احليننناخل هلل . املعنننرقد املتفا هننند
 .املظهم منها، وأن مينح القدرخل عهى السرور والتفا ل

أن نقيو الفأل البِّريخل، وقد ح،ر العرك منها، وهنى عنها، وأصه  –شرح اهلل صدرل  –واعهم 
البريخل مأخوذ من البري؛ ألن العرب اانت قزجر البري وقرئنهها، وقتفنا ل أو قتعنا ج هبنا، مث قُنْوِئنن د 

                                                           

 (. 211/ ) ومسهم(  21 )أخرجه البخارش  ( )

 .ح ن املسهم لسعيد بن عه  القحباش : انظر  (2)

 .والعجوخل من كر املديند( 181 )أخرجه البخارش  ( )

 11 : ئورخل يون  ( )

 ( .8  2)الرتم،ش، وصححه األلباش  ( )

 

 
 



 

 

   

 

ئنوا  انان كنري ا إكمقها عهى اه ما يتو،م أنه ئب  د حلناش العنر، ئنوا   انان مسنموع ا، أو مر ي نا، و 
 .أو حيوان ا أو مجاأ ا أو  مان ا أو مكان ا أو شخ  ا أو نباق ا أو عدأ ا أو حنو ذلف

  :ومن األألد احملرمد لهبريخل قوله قعاىل                      

                               ( )   وقال د ئورخل ي
  : عن أصحاب القريد الك جا ،ا املرئهون                       

                               (2)  ود
 . ( )« هلل عدوى وهلل كريخل، وأح  الفأل ال احل» ال حيح  ومن حديأ أيب ،ريرخل عن الن  

: قنننال« ومنننا الفنننأل : قينننه»: قنننال« هلل عننندوى وهلل كنننريخل ويعجبنننو الفنننأل» ومسمنننا عنننن النننن  
وألمحننند منننن .  ( )ثمث نننا « البنننريخل شنننرل» وعنننن ابنننن مسنننعوأ عنننن رئننول اهلل  ( )« الكهمنند البيبننند »

ود مسننهم مننن  (8)« مننن رأقننه البننريخل عننن حاجتننه القنند أشننرل» حننديأ ابننن عمننرو عننن رئننول اهلل 
ذال شنن   جيدونننه د »: القننال. ومنننا أنننا  يتبننريون! رئننول اهلل  يننا»حننديأ معاوينند بننن احلكننم قننال 

 . (1)« صدور،م، الم ي دهنم
أن قأذينننه، وقعنننا مه بنننالتبري إمننننا ،نننو د نفسنننه وعقيدقنننه، هلل د املتبنننري بنننه، الومهنننه،  النننأخرب 

السناأ  األمر ألمتنه، وبنّ  مسنم وخواله، وإشرااه ،و ال،ش يبريه، وي ده، هلل ما رآه وكعه، الأولح 
البريخل، ليعهموا أن اهلل ئبحانه س جيعنه مسنم عهيهنا عممند، وهلل اليهنا أهلللند، وهلل ن نبها ئنبب ا ملنا خيناالون 

 .منه، وحي،رونه؛ لتبم ن قهوهبم، ولتسكن نفوئهم إىل وحدانيد اهلل
. خنري، خنري : انا جهوئ ا عند ابن عبا  المر كا ر ي يح، القال رجه منن القنوج: وقال عكرمد

البنناأره ابننن عبننا  با نكننار عهيننه؛ لنن م يعتقنند أن لننه قننأثري ا د امننري . هلل خننري وهلل شننر: عبننا  القننال ابننن
 .والعر

وأش : خنري ، القنال كناوو : وخرج كاو  من صاح  له د ئنفر، ال ناح غنراب، القنال الرجنه
 .(6)خري عنده  واهلل هلل ق حبو 

                                                           

 .    : األعراق ( )

 .1 -6 : ئورخل ي  (2)

 (. 222)، مسهم  (  1 )البخارش  ( )

 (. 222)مسهم ، ( 118 )البخارش  ( )

 (.1 1 )صحيح ئنن أيب أاوأ  ( )

 (. 828)وصححه األلباش د صحيح اجلامن (   11)أمحد  (8)

 (.1  )مسهم  (1)

 (.  2/2)مفتاح أار السعاأخل  (6)
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 :مناالاقه له من وجه أن التبري يناد التوحيد، ووجه  –واعهم والقف اهلل 
 .أن املتبري قبن قواهه عهى اهلل واعتمد عهى غريه/  
أنه قعهك بأمر هلل حقيقد له، به ،و و،م وختيه، الأش راببند بن  ،ن،ا األمنر، وبن  منا حي نه / 2

  : لنه، و،ن،ا هلل شنف أننه خينه بالتوحينند؛ ألن التوحينند عبناأخل وائنتعاند قنال قعناىل     

    . 
 :واملتبري هلل خيهو من حال 

 .أن حيجم ويستجي  مس،ه البريخل ويدك العمه و،،ا من أعظم التبري والتعا ج: األول
واممهننا . أن مي نن  لكننن د قهننك و،ننم وغننم خيعننى مننن قننأثري ،نن،ا املتبننري بننه و،نن،ا أ،ننون: الننناش

 . ( )نقص د التوحيد، ولرر عهى العبيد
 :الك انتعر  ،،ه األياج ومن صور البريخل

إرئال البري قبه ا قداج عهى األمر، ال ن ذ،  ميند أو أماما  قفا ل، ويسمى العرب البري إن * 
أخ،  ذا  اليم  ئاحنا ، وأماما  ناكحا ، وأّما إن ذ،  ذا  العمال الهو البارح، وإىل امهمث 

 .القعيد قعا موا، وس مي وا 
 .النا  الغراب، ال ن رأوه د ئفر،م رجعوا أو م وا و،م اار،ون ومن أعظم ما يتبري به * 
به به  األمر ببع هم « وهلل ،امد»ويتبري النا  بامسامد و،  البومد ول،ا جا  د نص احلديأ * 

 .أن يرتل البيت، ويبهك الزوجد إن رأى د البيت بومد 
يأ   : رأى ياكينا  قبري، وقالاما إن بعو النا  يتبري ببعو األكا ، وذوش العا،ا ، ال ذا * 

ئو  يبقى ئند، وإذا خرج من أاره الائتقبهه أعور أو أعمى : وَمْ  ، وإذا رأى ئوئند أو كعها قال
 .أو أشه أو صاح  آالد قبري به، وقعا ج من يومه 

ويتبري آخرون باألياج والعهور حيأ يتعا ج بع هم بيوج األربعا ، وبع هم يتعا ج بالزواج * 
ومن التبري باألياج قبري بعو النا  باليوج . ليهد األحد هلل يريد أحد أحدا  : األحد، ويقولليهد 

ومن ذلف قبري،م . احلاأش والععرين من العهر؛ حيأ يزعمون أنه نكد عهى املساالر، أو ممذن مبوقه
 .بكن  أار املساالر يوج ئفره  اعم  أن ذلف ئب  ،ماه 

 .أ،ه اجلا،هيد بعهر صفر، وبعهر شوال د النكاح خاصد ومن التعا ج بالعهور قعا ج 
(   )وبعو النا  يتعا ج باألرقاج، ومن املعروق عند الغربي  خاصد قعا مهم بالرقم * 

 .ول،لف ح،الته بعو شراا  البريان من قرقيم املقاعد، وح،الته بعو العمارا  من أرقاج العقك
                                                           

 ( .12 / 2)القول املفيد  ( )

 
 

 
 



 

 

   

 

أحد،م امل حمث اليتفا ل، أو يتعا ج بأول آيد و،،ا نوك من التبري، حيأ يفتح : التح اآلش* 
 .يرا،ا، ال ذا رأى آيد وعيد وع،اب قعا ج، وإذا رأى آيد رمحد أو جند قفا ل 

التبري بامل ا   والبميا، المن النا  من إذا أصي  مب يبد أو بهيد مهما اان نوعها من * 
 .لن قبارحه  مرض، أو خسارخل، أو حنو ذلف ظن أهنا قاصمد ظهره، وأهنا لربد هلل ب

وإذا أصي  بعو ولده مبرض ما ظن أن ذلف املرض لن يعفى منه، وقاج د قهبه شعور أن األياج 
ئتسوأ د وجهه، وأن العيش ئي يك عهيه، وأن العفا  بعيد اه البعد عنه، والعاقه الرشيد يعهم أن 

هى بال ر قاأر عهى  قدر اهلل ناال،، وأنه لن كو  نف  ح  قستكمه ر قها وأجهها، وأن ال،ش ابت
 .اعفه 
ومن النا  من إذا رأى ما عهيه الباكه من صولد وجولد، وما عهيه أ،ه احلك من لعمث * 

وختاذل وحبد وذل وقبعيد ل عدا  قبري من ذلف، وقعا ج من املستقبه، ويأ  من إصمح األحوال، 
املسهف جد خبري، و،و مما و،،ا . وظن أن الباكه ئيستمر، وأن احلك وأ،هه إىل  وال والمحمل

يعرتش النفو  الك لعمث إمياهنا، وقه يقينها، و،و خمالمث ملا جا  به العرك املبهر، ومناقو ملا أخرب 
اهلل به من أن العاقبد لهتقوى واملتق ، المن ظن قهف الظنون القد ظن بربه السو ، ألن اهلل ات  عنده 

وما يعا،د اليوج . وأن األرض يرثها عباأه ال احلون د األ ل أن جنده ،م الغالبون، و،م املن ورون،
من قسها الكفار وائتعم هم ال منا ،و ائتعم  ائتننا  ، وائتدراج وإمم  من اهلل مسم، وعقوبد 

 .«ولن جيعه اهلل الكاالرين عهى املممن  ئبيم  »ل مد املسهمد، بسب  بعد،ا عن أينها 
منها، وأحسن الظن  خل، الت،ار ك،ير رئول اهلل وإن شعر  أيها املبارل بع   من البري * 

باهلل، وقواه عهى اهلل؛ ألن من قواه عهيه، والوض أمنره إليه أمده بقنوخل، وعزميد، وصرب، وصرق عنه 
، وقبه إقدامف عهى ( )«البريخل شرل، وما منا إهلل، ولكن اهلل ي،،به بالتواه»: اآلالا  ود احلديأ

 .األمر عهيف باهللئتخارخل 
قال رئول اهلل : وإن وقعت د البريخل، العهيف بكفارهتا، أخرج ا ماج من حديأ ابن عمر قال

 : «يا رئول اهلل ما افارخل ذلف  قال أن يقول : قالوا« من رأقه البريخل من حاجد القد أشرل
 .(2)« الههم هلل خري إهلل خريل، وهلل كري إهلل كريل وهلل إله غريل»: أحد،م

 . ( )« املرأخل والفر  والدار: العمج د ثمثد»:  أ رئول اهلل الما قوجيه حدي: ال ن قهت
 :القد أجاب العهما  عنه باآل  

                                                           

 ( .1 1 )صحيح ئنن أيب أاوأ  ( )
 . (2 )، وصححه األلباش د إصمح املساجد (  11)أمحد  (2)
 ( . 222)، مسهم (2111)البخارش  ( )

 
 

 
 



 

 

   

 

شمج الدار ليقها وحباورخل جار السو ، وشمج الفر  أهلل يغزى عهيها د ئبيه : قالت كا فد /   
عاأخل ابن ئ»:  اهلل، وشمج املرأخل عدج وهللأهتا، وئمكد لساهنا، وئو  خهقها، وأليه ذلف قوله 

من ئعاأخل ابن آأج املرأخل ال احلد، واملسكن ال احل، : آأج د ثمثد، ومن شقاوخل ابن آأج ثمثد 
 .( )« واملرا  ال احل، ومن شقاوخل ابن آأج املرأخل السو ، واملسكن السو ، واملرا  السو 

أابد س يبم ن مسا،  أن املر  إن ئكن أار مث قراها، أو امرأخل اره صحبتها، أو: وقالت كا فد / 2
ُشرِك له مفارقد اجلمين بالبين والبمش وحنوه، وهلل يقيم عهى الكرا،د والتأذش، اليقن د البريخل املنه  

الر من اجمل،وج الرارل من »: عنها، اليكون احلديأ من باب ئد ال،را ن، وحسم ماأخل العرل احديأ
 .« األئد
ك نفا،ا، وإمنا غايته أن اهلل قعاىل قد خيهك لي  د احلديأ إثبا  البريخل ال: قالت كا فد /  

. منها أعيانا  معمومد عهى من قارهبا، وئكنها، وأعيانا  مباراد هلل يهحك من قارهبا من شمج وهلل شر
و،،ا اما يعب  ئبحانه الوالدين ولدا  مباراا  يريان امري عهى وجهه، ويعب  غريمها ولدا  معموما  ن،هلل  

 .وا،لف ما يعباه العبد من وهلليه أو غري،ا الك،لف الدار، واملرأخل، والفر  . يريان العر عهى وجهه
واهلل ئبحانه خالك امري والعر والسعوأ والنحو ، اليخهك بعو ،،ه األعيان ئعوأا  مباراد، 

 .ويق   ئعاأخل من قارهنا، وح ول الُيْمن له والرباد 
  اهلل وقدره، اما خهك األئباب، وخيهك بع ها حنوئا  يتنح  هبا من قارهبا، واه ذلف بق ا

ورببها مبسبباهتا املت اأخل واملختهفد، الكما خهك املسف وغريه من حامه األرواح البيبد، ول،ذ هبا من 
 .قارهنا من النا ، خهك لد،ا، وجعهها ئببا   ي،ا  من قارهنا من النا  
  واميه اله،ا لون والبريخل والفرش ب  ،،ين النوع  يدرل باحل ، الك،لف د الديار والنسا

 .(2)العرايد لون آخر 
 :اح،ر ،،ه األلفاظ  - 1

 :ئأشري لف د امتاج عهى ألفاظ احرب عهى  نبها، ال هنا ق ر قوحيدل 
احلهمث بغري اهلل ااحلهمث بالن  أو األماند أو الكعبد أو حياخل المن، وغري ذلف أخرج أبو  –  

هلل كهمث بغري اهلل، ال ش : القال ابن عمر. هلل والكعبد: أاوأ من حديأ ابن عمر أنه كن رجم  يقول
 .( )« من حهمث بغري اهلل القد افر أو أشرل »: يقول كعت رئول اهلل 

                                                           

 (.  1 )، وصححه األلباش د صحيح الرتغي  والرت،ي  (    )أمحد  ( )
 ( .1 2/ 2)مفتاح أار السعاأخل  (2)
 ( .    )صحيح ئنن الرتم،ش  ( )

 
 

 
 



 

 

   

 

 .( )«من حهمث باألماند الهي  منا» :هلل وجا  عن رئول ا
 .«من حهمث بعن   أون اهلل قعاىل القد أشرل» ود لفب ألحند 

واحلهمث بغري اهلل شرل أصغر إن س يق د قعظيم احملهوق به اتعظيم اهلل، وجرى عهى الهسان 
 . أون ق د لهحهمث، ال ن ق د قعظيم احملهوق به اتعظيم اهلل الهو شرل أارب

. هلل إله إهلل اهلل، ويعزج عهى عدج العوأ إىل احلهمث بغري اهلل: وافارخل من حهمث بغري اهلل أن يقول
: من حهمث القال د حهفه»:  قال رئول اهلل : ود ئنن أيب أاوأ من حديأ أيب ،ريرخل قال

 .(2)« هلل إله إهلل اهلل: والم ، الهيقه
اهلل والمن، وقد جا  يهوأش إىل رئول اهلل  ما شا  اهلل وشت، وأعوذ باهلل وبف، ولوهلل: قول / 2
 الأمر،م الن  صهى اهلل عهيه . والكعبد: وققولون. ما شا  اهلل وش ت: إنكم قعراون ققولون: القال

 .( )ما شا  اهلل مث ش ت: ورب الكعبد، ويقولون: إذا أراأوا أن حيهفوا أن يقولوا: وئّهم
أجعهتو هلل ندا ، ما شا  اهلل وحده »: قال. تما شا  وش :  وعن ابن عبا  قال رجه لهن  

 »( ). 
وهلل جيو  قول ما شا  اهلل مث ش ت إهلل د حك احل  احلالر ال،ش له قدرخل، وئب  د ح ول 
الع  ، وأما األموا  ال،ين هلل إحسا  مسم مبن يدعو،م، وهلل قدرخل مسم عهى نفن وهلل لر، الم يقال 

 .د حقهم ش   من ذلف 
الهفظد من العرل األصغر إن جر  عهى لسان صاحبها أون اعتقاأ مساواقه هلل، أما وحكم ،،ه 

 .إن اعتقد أن املخهوش مساو لهخالك القد أشرل شراا  أارب 
من شكوى الزمان، وئّ  الد،ر، و،،ا يكنر عند الععرا ، ومن  –والقف اهلل  –اح،ر /  
 .ذلف
 

 قبك  خنا  عهى صخر وحك مسا
 الد،ر لرّارإن راهبا الد،ر، إن 

 :قول أيب كاج 
 أعواج وصه ااأ ينسى كيبه

                                                           

 ( .26 )أمحد  ( )
 ( .  2 )صحيح ئنن أيب أاوأ  (2)
 ( .1 2 )صحيح ئنن أيب أاوأ  ( )
 ( . 16)األأب املفرأ صحيح  ( )
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 ذار النوى، الكأهننننا أياج
 مث انرب  أياج ،جنر أعقبت

 حنوش أئى، الكأهنا أعننواج
 :وئ  الد،ر ينقسم إىل ثمثد أقساج 

،،ا يوج حار، أو يوج بارأ، أو ينوج : أن يق د امرب احملو، منه أن يقول ا نسان   –  
 السمج ع ي ، ومنه قنول لوط عهيه       ( )  القوله حبرأ خرب  و. 

ال،ش أن يس  الد،ر أو الزمان عهى أن الد،ر ،و الفاعه مس،ه امل ا  ، أو أن الزمان ،و  – 2
  :يأ  بامري والعر، اله،ا شرل أارب، ألنه اعتقد أن من اهلل خالقا ، وقوله اقول الد،ري    

                     (2). 
أن يس  الزمن أو الد،ر من اعتقاأه أن الفاعه ،و اهلل قعاىل، و،،ا  رج، ولي  شراا ؛  –  

ألن حقيقد ئبه قعوأ إىل اهلل ئبحانه؛ ألن الد،ر خهك مسخر من خهك اهلل منقاأ ألمره، م،له لربه، 
،ر؛ يمذيو ابن آأج يس  الد،ر، وأنا الد»: ود احلديأ القدئ . واهلل ،و ال،ش ي رق الد،ر

 .( )أقه  الهيه والنهار 
 :ود امتاج 

بأمر، وهنال اهلل ورئوله عن لده، الاح،ر أن قكون خمالفا  مسما، ال ن  إذا أمرل اهلل ورئوله 
ذلف يف   إىل املعاقد واحملاأخل، و،،ا أصهها واشتقاقها، وهلل قستسهه ،،ا ال ن مباأ ه  ر إىل غايته، 

، وإن اان النا  اههم لدل، ال ن ل،لف  وقهيهه يدعو إىل انريخل، وان عهى أمر اهلل ورئوله 
 .العواق  وأال هها، ولي  لهعبد أنفن من ذلف د أنياه قبه آخرقه  عواق  ،  أمحد

وأانر امهك إمنا يكونون د اجلان  امل اأ، وهللئيما إذا قويت الرغبد والر،بد، الهنال هلل قكاأ  د 
أحدا  د اجلان  ال،ش اليه اهلل ورئوله، به يعده النا   ناقص العقه ئ   اهللختيار لنفسه، ورمبا 

ىل اجلنون، وذلف من مواريأ أعدا  الرئه، ال هنم نسبو،م إىل اجلنون؛ ملا اانوا د شك نسبوه إ
 .وجان ، والنا  د شك وجان  آخر

ولكن من وكن نفسه عهى ذلف، ال نه حيتاج إىل عهم رائخ مبا جا  به الرئول يكون يقينا  له هلل 
وهلل يتم له ذلف إهلل برغبد قويد . هري  عنده اليه، وإىل صرب قاج عهى معاأاخل من عاأاه، ولوج من هللم

د اهلل والدار اآلخرخل، حبيأ قكون اآلخرخل أح  إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون اهلل ورئوله 
                                                           

 ( .1   )البخارش  ( )
 ( . 2)اجلاثيد  (2)
 ( .8 22)مسهم  ( )
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 .أح  إليه مما ئوامها 
وهلل قست ع  خمالفد النا  والتحيز إىل اهلل ورئوله ولو انت وحدل؛ ال ن اهلل معف حيفظف 

وأصهح ما م ى بالتوبد، وما قستقبه . ا امتحن يقينف وصربل ويرعال، ويميدل، وين رل، وإمن
 : باهللمتناك والعزج والنيد، وق،ار قول اهلل                    

                              . 
                        . 

ائأل اهلل لف التواليك والسداأ والرشاأ، والنبا ، وأن يع مف من ايد العيبان وأوليا ه، وأن 
والفحعا ، إنه و  ذلف والقاأر عهيه، وآخر أعوانا أن احلمد هلل رب العامل ، ي رق عنف السو  

 .وصهى اهلل وئهم عهى نبينا  مد وعهى آله وأ،ه بيته وصحبه أمجع 
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أخ  احلاج، ،اقد من اهلل عهينف بنأأا  نسنكف، أمنا آن لنف أن قنتنه عنن أانه احلنراج هللئنيما الربنا،وهلل 
وآثنناره امبننريخل جنندير بالعنايد،هللئننيما وقنند عمننت بننه البهننوى حنن  هلل  شننف أن مولننوك الربننا، وألننراره،

-يكاأ يسهم منه أحد وذلف م داش قول الرئنول صنهى اهلل عهينه وئنهم اليمنا رواه اهللمناج أمحند وغنريه
مننن س يأاهننه منننهم نالننه مننن : )النننا  اههننم  قننال: قيننه لننه ( يننأ  عهننى النننا   مننان يننأاهون اليننه الربننا)

   (غباره
 .،و الزياأخل د أشيا  خم وصد: د العرك و الربا

 .(2)يبهك عهى ربا الف ه وربا النسي د: و،و يبهك عهى شي  
وأصه الربا الزياأخل، إما د نف  الع   وإما مقابهه ادر،م بدرمه ، ويبهك الربا عهى انه بيننحم  نرج 

 .( )أي ا  
 

ِمننَن الِننِ،يَن َ،نناُأواْ َحِرْمنَننا َعهَننْيِهْم كَيِّبَننا حم ُأِحهِننْت الَننِبظُْهمحم }: والربننا  ننرج جبميننن الننديانا  قننال اهلل قعنناىل
ِ،ْم َعْن َئِبيِه الِهِه َاِنريا ، َوَأْخِ،ِ،ُم الرِّبا َوَقْد نُنُهواْ َعْنهُ   .( ){مَسُْم َوِبَ دِّ

التنناولوه، عنن الربنا،  –أش اليهوأ  –إن اهلل قد هنا،م ”: قال ا ماج احلاالب ابن انري رمحه اهلل قعاىل
 .( )“وأخ،وه، واحتالوا عهيه بأنواك احليه، وصنوق من العبه، وأاهوا أموال النا  بالباكه

وقد صرق اليهنوأ الننص احملنرِّج لهربنا حينأ ق نروا التحنرمي الينه عهنى التعامنه بن  اليهنوأ، أمنا معامهند 
 .اليهوأش لغري اليهوأش بالربا؛ الجعهوه جا زا  هلل بأ  به

عندما حيتاج الن راش إىل أر،م العهى اليهوأش أن يستو  عهيه من  ”: م واكه رابيقول أحد ربانييه
اه جهد، وي يمث الربا الفاحش إىل الربا الفاحش، ح  ير،قه، ويعجز عن إيفا ه ما س يتخِه عن 

 –غرميه  –أمماه أو ح  ي ا،  املال من الا دخل أممل الن راش، وعند ، يقوج اليهوأش عهى مدينه 
 (8)“عاوند احلاام يستو  عهى أمماهومب

                                                           
 .، وعهك احلاام صحد احلديأ عهى صحد كاك احلسن من أيب ،ريرخل( 6 2/2)، وابو أاوأ(  1 /2)رواه اهللماج أمحد د املسند  
 .92 /1وفتح القدير للشوكاني   6/2انظر المغني البن قدامة   ( )
 . 1 /2، وفتح الباري البن حجر، 11/8شرح النووي على صحيح مسلم، : انظر  ( )
 .161، 161: سورة النساء، اآليتان  (2)
 .1/282تفسير ابن كثير   (2)
 .1 عمر بن سليمان األشقر ص/ الربا وأثره على المجتمع اإلنساني للدكتور  (6)
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واشتمال شرا ن األنبيا  قبهنا عهى كرمي الربا معهور م،اور د اتاب اهلل قعاىل ، اما د قوله قعاىل * 
قالوا يا شعي  أصهواقف قأمرل أن نرتل ما يعبد  ابا نا أو أن نفعه د : )د ق د شعي  من قومه 

 (61)،وأ( أموالنا ما نعا 
 .هللئمج ممادا ذلف التحرمي معدأا اليهمث جا  ا

 
 :أألد كرمي الربا

اِلِ،يَن يَْأُاُهوَن الرِّبا هلل يَنُقوُموَن ِإهلِل َاَما يَنُقوُج اِلِ،ش يَنَتَخِببُُه الِعْيبَاُن ِمنَن اْلَمن ِّ }: ن قال اهلل قعاىل 
ِه الِهُه اْلبَنْيَن َوَحِرَج الرِّبا اَلَمْن َجاَ ُه َمْوِعظَند  ِمنْن َربِّنِه الَنانْنتَنَهى الَنهَنُه َذِلَف بِأَنِنُهْم قَاُلوْا ِإمِنَا اْلبَنْيُن ِمْنُه الرِّبا َوَأحَ 

 .( ){َما َئَهمَث َوأَْمرُُه ِإىَل الِهِه َوَمْن َعاَأ اَلُأولَِ َف َأْصَحاُب الِناِر ُ،ْم اِليَها َخاِلُدونَ 
 .(2){يُنْريب الِ َدقَاِ  َوالِهُه هلل حيُِ ر ُاِه َاِفارحم أَثِيمحم مَيَْحُك الِهُه الرِّبا وَ }: ن وقال ئبحانه وقعاىل2
يَا أَينرَها اِلِ،يَن آَمنُنواْ اقِنُقنواْ الهِنَه َوَذُرواْ َمنا بَِقنَ  ِمنَن الرِّبنا ِإْن ُاْننُتْم ُمنْمِمِنَ ، الَنِ ْن سَْ }: ن وقال عز وجه 

 .( ){َوَرُئولِِه َوِإْن قُنْبُتْم الَنَهُكْم ُرُ وُ  أَْمَواِلُكْم هلل َقْظِهُموَن َوهلل ُقْظَهُمونَ  قَنْفَعُهواْ اَلْأَذنُواْ حِبَْربحم ِمَن الِههِ 
 .( )(،،ه آخر آيد نزلت عهى الن  صّهى اهلل عهيه وئّهم) –رل  اهلل عنهما  –قال ابن عبا  

ربننا، ومواهننه، آاننه ال: لعننن رئننول اهلل صننّهى اهلل عهيننه وئننّهم”: ننن وعننن جننابر رلنن  اهلل عنننه قننال 
 .( )“،م ئوا ”: ، وقال“وااقبه، وشا،ديه

رأينت الهيهند رجهن  ”: قال الن  صّهى اهلل عهيه وئّهم: ن وعن كرخل بن جندب رل  اهلل عنه قال  
أقينناش الأخرجنناش إىل أرض مقدئنند الانبهقنننا حنن  أقينننا عهننى هنننر مننن أج اليننه رجننه قننا م، وعهننى وئننا 

بنه الرجنه الن،ش د النهنر الن ذا أراأ أن خينرج رمنى الرجنه حبجنر د الينه النهر رجه ب  يديه حجنارخل، الأق
: منا ،ن،ا  القنال: الَنُرِأ حيأ انان الجعنه اهمنا جنا  ليخنرج رمنى د الينه حبجنر الريجنن امنا انان، القهنت

 .(8)“ال،ش رأيته د النهر آاه الربا
                                                           

 .72 : سورة البقرة، اآلية  (1)
 .76 : يةسورة البقرة، اآل  ( )
 .79 ، 78 : سورة البقرة، اآليتان  ( )
 .12 /2فتح الباري بشرح صحيح البخاري   (2)
 .1297برقم  18 1/ مسلم   (2)
 . 1 /2فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ، وانظر182 برقم  11/ البخاري   (6)
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“ وا السننبن املوبقننا اجتنبنن”: ننن وعننن أيب ،ريننرخل رلنن  اهلل عنننه عننن الننن  صننّهى اهلل عهيننه وئننّهم قننال8
العننرل، والسننحر، وقتننه النننف  الننك حننّرج اهلل إهلل بنناحلك، وأاننه ”: يننا رئننول اهلل، ومننا ،ننن  قننال: قننالوا

 .( )“الربا، وأاه مال اليتيم، والّتوّ  يوج الّزحمث، وق،ق احمل نا  الغاالم  املممنا 
لينأق  عهنى الننا   منان هلل ”: لن وعن أيب ،ريرخل رل  اهلل عنه عنن النن  صنّهى اهلل عهينه وئنّهم قنا1

أخنرب النن  صنّهى اهلل عهينه وئنّهم هبن،ا كن،يرا  منن  (2)“يبا  املر  مبا أخ، املال أِمن احلمل أج ِمَن احلنراج
التند املال، الهو من بعو أهلل ه نبوقنه صنّهى اهلل عهينه وئنّهم بناألمور النك س قكنن د  مننه، ووجنه النّ،ّج 

 .( )ين وإهلل الأخ، املال من احلمل لي  م،موما  من حيأ ،و واهلل أعهممن جهد الّتسويد ب  األمر 
هنننى رئننول اهلل صننّهى اهلل عهيننه وئننّهم أن قعننرتى النمننرخل : ننن وعننن ابننن عبننا  رلنن  اهلل عنهمننا قننال6

 .( )“إذا ظهر الزنا والربا د قريد القد أحّهوا بأنفسهم ع،اب اهلل”: ح  قبعم، وقال
اهلل عز وجه هلل يأمر بأمر وهلل ينهى عن ش  ، إهلل وله اليه حكمند عظيمند، وهلل يعف املسهم د أن 

النن ن عهمنننا باحلكمنند، الهنن،ا  ينناأخل عهننم وهلل احلمنند، وإذا س نعهننم بتهننف احلكمنند الهنني  عهينننا جننناح د 
ذلننف، إمنننا النن،ش يبهنن  منننا ،ننو أن ننفنن، مننا أمننر اهلل بننه، وننتهنن  عمننا هنننى اهلل عنننه ورئننوله صننّهى اهلل 

 .معهيه وئهّ 
 

والرّبننننا لننننه ألننننرار جسننننيمد، وعواقنننن  وخيمنننند، والنننندين ا ئننننمم  س يننننأمر البعننننريد بعنننن   إهلل واليننننه 
ئعاأهتا، وعّز،ا د الدنيا واآلخرخل، وس ينهها عن ش   إهلل واليه شقاوهتا، وخسنارهتا د الندنيا واآلخنرخل، 

 :ولهربا ألرار عديدخل، منها
جند من يتعامه بالربا إهلل إنسانا  منببعا  د نفسه البخه، ن الربا له ألرار أخمقيد وروحيد؛ ألننا هلل  

ولننيك ال ننندر، وكجنننر القهننن ، والعبوأينند لهمنننال، والتكالننن  عهنننى املنناأخل ومنننا إىل ذلنننف منننن ال نننفا  
 .الرذيهد

                                                           

 .89، ومسلم برقم 112 برقم   9 /2البخاري مع الفتح   (1)
 .باب من لم يبال من حيث كسب المال 129 ، برقم 96 /2و  18 برقم   1 /2ع الفتح البخاري م  ( )
 .97 /2انظر الفتح   ( )
 .7 / أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي   (2)
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ننن الربننا لننه ألننرار اجتماعينند؛ ألن اجملتمننن النن،ش يتعامننه بالربننا حبتمننن منحننه، متفكننف، هلل يتسنناعد 2
وهلل يسنناعد أحنند غننريه إهلل إذا اننان يرجننو مننن ورا ننه شنني ا ، والببقننا  املوئننرخل ق نناأ أالننراأه اليمننا بينننهم، 

 .وقعاأش الببقا  املعدمد
وهلل ميكننن أن قنندوج مسنن،ا اجملتمننن ئننعاأقه، وهلل ائننتتباب أمنننه؛ بننه هلل بنند أن قبقننى أجننزا ه ما هنند إىل 

 .التفكف، والتعتت د اه ح  من األحيان
ن الربنا إمننا يتعهنك منن ننواح  احليناخل اهللجتماعيند مبنا جينرش الينه التنداين ن الربا له ألرار اقت اأيد؛ أل 

 .ب  النا ، عهى خمتهمث صوره وأشكاله
 :والقروض عهى أنواك

أ ن  قروض يأخ،،ا األالراأ احملتاجون؛ لق ا  حاجاهتم ال،اقيد، و،ن،ا أوئنن نبناش ك نه بنه املرابناخل 
 مننن رحنننم اهلل، وذلننف ألن ،نن،ه األقبننار س قبننن،ل وس يسننهم مننن ،نن،ه اآلالنند قبنننر مننن أقبننار العنناس إهلل

ا،تمامها لتهي د الظروق الك ينال اليها الفقرا ، واملتوئبون القرض بسهولد، الكنه منن وقنن منن ،نمهلل  
د يد املرايب مرخل واحدخل هلل يكاأ ينتخهص مننه كنول حياقنه، بنه هلل ينزال أبننا ه، وأحفناأه يتوارثنون ذلنف 

 .( )الدين
 .التجار، والّ ّناك، وممل األرال  هللئتغممسا د شموهنم املنمرخلب ن  قروض يأخ،،ا 

 .ج ن  قروض قأخ،،ا احلكوما  من أئواش املال د البمأ األخرى لق ا  حاجاهتا
و،،ه القروض لرر،ا يعوأ عهى اجملتمن بامسارخل، والتعائد مدخل حياقه، ئوا  ااننت قهنف القنروض 

كومنننا  الفقنننريخل منننن الننندول الغنيننند؛ الننن ن ذلنننف اهنننه يعنننوأ عهنننى لتجنننارخل، أو ل نننناعد، أو ممنننا قأخننن،ه احل
اجلميننن بامسننارخل الكبننريخل الننك هلل يكنناأ يننتخهص منهننا ذلننف اجملتمننن أو قهننف احلكومننا ، ومننا ذلننف إهلل 
لعدج اقباك املنها ا ئمم ، ال،ش يدعو إىل انه خنري وينأمر بنالعبمث عهنى الفقنرا  واملسناا ، وذوش 

مثِْ َواْلُعنْدَواِن َواقِنُقنواْ الهِننَه ِإِن } :احلاجنا ، قنال اهلل قعناىل َوقَنَعنناَونُواْ َعهَنى الْنربِّ َوالتِنْقنَوى َوهلل قَنَعنناَونُواْ َعهَنى اْ ِ
 .(2){الِهَه َشِديُد اْلِعَقابِ 

                                                           

 .21انظر الربا ألبي يعلى المودودي ص  (1)
 . : سورة المائدة، اآلية  ( )



 

 

82 

 

وأمر الرئول صّهى اهلل عهيه وئّهم بالرتاحم، والتعاكمث، والتكاقمث ب  املسهم  القال عهيه ال نمخل 
 .( )“املممن لهمممن االبنيان يعّد بع ه بع ا ، وشبف ب  أصابعه إن”: والسمج

مننننه املنننممن  د قنننواأ،م وقنننرامحهم وقعننناكفهم، امننننه اجلسننند، إذا ”: وقنننال عهينننه ال نننمخل والسنننمج
 .(2)“اشتكى منه ع و قداعى له ئا ر اجلسد بالسهر واحلمى

باقبننناك املننننها ا ئنننمم  القنننومي النننم جنننناخل، وهلل خنننمب، وهلل ئنننعاأخل، وهلل الكنننال منننن امل نننا  ، إهلل 
 .واقباك ما جا  به من أحكاج، وقعاليم

 .ن الت خم لدى النا  بدون عمه 
 .ن قوجيه اهللقت اأ وجهد منحرالد، وب،لف حي ه ا ئراق 
ن ولننن مننال املسننهم  بنن  أينندش خ ننومهم، و،نن،ا مننن أخبننر مننا أصنني  بننه املسننهمون، وذلننف  8

 البنننول الربوينند د أول الكفننر، و،نن،ا ا يننداك جيننّرأ املسننهم  مننن ألهنننم أوأعننوا الفننا و مننن أمننوامسم د
 .( )أأوا  النعاط، ويع  ،مهلل  الكفرخل أو املراب  عهى إلعاق املسهم ، واهللئتفاأخل من أموامسم

 .( )ن الربا من أخمش أ،ه اجلا،هيد المن قعامه به وقن د صفد من صفاهتم1
الِنِ،يَن يَنْأُاُهوَن الرِّبنا هلل يَنُقوُمنوَن ِإهللّ َاَمنا }: نون، قنال اهلل قعناىلن آانه الربنا يبعنأ ينوج القيامند اناجمل6

ِه الهِننُه اْلبَنْيننَن َوَحننِرَج يَنُقننوُج الِننِ،ش يَنَتَخِببُننُه الِعننْيبَاُن ِمننَن اْلَمنن ِّ َذلِننَف بِننأَنِنُهْم قَنناُلواْ ِإمِنَننا اْلبَنْيننُن ِمنْننُه الرِّبننا َوَأَحنن
ُه َمْوِعظَند  ِمنْن َربِّنِه الَنانْنتَنَهى الَنهَنُه َمنا َئنَهمَث َوأَْمنرُُه ِإىَل الهِنِه َوَمنْن َعناَأ اَلُأولَ ِنَف َأْصنَحاُب النِناِر الرِّبا اَلَمْن َجا َ 

 .( ){ُ،ْم اِليَها َخاِلُدونَ 
لِهُه هلل حيُِ ر  مَيَْحُك الِهُه الرِّبا َويُنْريب الِ َدقَاِ  َوا}: ن ميحك اهلل أموال الربا ويتهفها، قال اهلل عز وجه1

الربننا ”: وعننن ابننن مسننعوأ رلنن  اهلل عنننه عننن الننن  صننّهى اهلل عهيننه وئننّهم أنننه قننال. (8){ُاننِه َاِفننارحم أَثِننيمحم 
 .( )“وإن انر ال ن عاقبته ق ري إىل قه

                                                           

 .282 ، برقم 2/1999، ومسلم 281، برقم   1/1البخاري   (1)
 .286 واللفظ له برقم  2/1999، ومسلم 6111، برقم 7/77البخاري   ( )
 .انظر الربا، وآثاره على المجتمع اإلنساني، للدكتور عمر بن سليمان األشقر  ( )
 (.الربا في الجاهلية)انظر الفصل الثالث من الباب األول   (2)
 .72 : سورة البقرة، اآلية  (2)
 .76 : سورة البقرة، اآلية  (6)
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يَننا }: ننن التعامننه بالربننا يوقننن د حننرب مننن اهلل ورئننوله صننّهى اهلل عهيننه وئننّهم، قننال اهلل عننز وجننه1 
َذنُواْ حِبَنْربحم ِمنَن الهِنِه اِلِ،يَن آَمُنواْ اقِنُقواْ الِهَه َوَذُرواْ َما بَِقَ  ِمَن الرِّبا ِإْن ُاْنُتْم ُمنْمِمِنَ ، الَنِ ْن سَْ قَنْفَعهُنواْ الَنأْ أَينرَها 

 .(2){َوَرُئولِِه َوِإْن قُنْبُتْم الَنَهُكْم ُرُ وُ  أَْمَواِلُكْم هلل َقْظِهُموَن َوهلل ُقْظَهُمونَ 
أاننه الربننا ينندّل عهننى لننعمث الّتقننوى أو عنندمها، و،نن،ا يسننب  عنندج الفننمح ويوقننن د خسننارخل ننن   

يَا أَينرَها اِلِ،يَن آَمُنواْ هلل قَنْأُاُهواْ الرِّبنا َأْلنَعاالا  ُمَ ناَعَفد  َواقِنُقنواْ الهِنَه َلَعِهُكنْم }: الدنيا واآلخرخل، قال اهلل قعاىل
 .( ){ِك أُِعِدْ  لِْهَكااِلرِيَن، َوَأِكيُعواْ الِهَه َوالِرُئوَل َلَعِهُكْم قُنْرمَحُونَ قُنْفِهُحوَن، َواقِنُقواْ الِناَر الِ 

: ن أاه الربا يُوقنن صناحبه د الهعنند، اليبعند منن رمحند اهلل قعناىل، الن ن النن  صنّهى اهلل عهينه وئنّهم2 
 .( )“،م ئوا ”: ، وقال“لعن آاه الربا، ومواهه، وااقبه، وشا،ديه”

آاه الربا يع،ب بعد موقه بالسباحد د هننرحم منن أج، وققن،ق د الينه احلجنارخل الريجنن د وئنا ن   
هنر الدج، ود احلديأ عن كرخل رل  اهلل عنه بعد أن ئاش احلنديأ ببولنه القينه لهنن  صنّهى اهلل عهينه 

 .( )“ال،ش رأيته د النهر آاه الربا”: وئّهم
،رينرخل رلن  اهلل عننه عنن النن  صنّهى اهلل عهينه وئنّهم  ن أانه الربنا منن أعظنم املههكنا ، العنن أيب  
العرل، والسحر، وقته الننف  ”: قالوا يا رئول اهلل وما ،ن  قال“ اجتنبوا السبن املوبقا ”: أنه قال

الك حّرج اهلل إهلل باحلك، وأاه الربا، وأاه مال اليتيم، والتو  يوج الزحمث، وق،ق احمل نا  الغاالم  
 .(8)“املممنا 
ننن أاننه الربننا يسننب  حهننول العنن،اب والنندمار، العننن ابننن عبننا  رلنن  اهلل عنهمننا يرالعننه إىل الننن    

 .(1)“إذا ظهر الزنا والربا د قريد القد أحهوا بأنفسهم ع،اب اهلل”: صّهى اهلل عهيه وئّهم

                                                                                                                                                                                     

، وصددحح نسددناده أحمددد شدداكر فددي 7 / ، والحدداكم وصددححه ووافقدده الددذهبي، 2 2، 92 /1أحمددد فددي المسددند   (1)
 .722 المسند برقم 

 .79 ، 78 : سورة البقرة، اآليتان  ( )
 .  1-1 1: سورة آل عمران، اآليات  ( )
 .1297برقم  18 1/ ن جابر رضي اهلل عنه أخرجه مسلم ع  (2)
 . 1 /2فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ، وانظر182 برقم  11/ أخرجه البخاري   (2)
 .89، ومسلم برقم 112 برقم  9 /2، والبخاري مع الفتح 612 البخاري برقم : متفق عليه  (6)
ني فددي يايددة المددرام فددي تخددريل أحاديددث الحدد ل ، وحسددنه األلبددا7 / أخرجدده الحدداكم وصددححه ووافقدده الددذهبي   (7)

 .22 برقم   1 والحرام، ص
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َند  الَنْهَيْحَ،ِر اِلِ،يَن خُيَالُِفوَن َعْن أَ }: ن الربا مع يد هلل ورئوله، قال اهلل عز وجه8  ْمرِِه َأْن ُقِ يبَنُهْم اِلتنْ
َوَمنْن يَنْعنِص الهِنَه َوَرُئنوَلُه َويَنتَنَعنِد ُحنُدوَأُه يُْدِخْهنُه نَنارا  َخالِندا  }: وقال قعاىل. ( ){َأْو ُيِ يبَنُهْم َعَ،اب  أَلِيم  
دحم ِإَذا َقَ ى الِهُه َوَرُئنولُُه أَْمنرا  َأْن َوَما َااَن ِلُمْمِمنحم َوهلل ُمْمِمنَ }: وقال اهلل قعاىل. (2){اِليَها َوَلُه َعَ،اب  ُمِه   

َوَمنْن }: وقال عز وجه. ( ){َيُكوَن مَسُُم اْمِيَنَرخُل ِمْن أَْمرِِ،ْم َوَمْن يَنْعِص الِهَه َوَرُئوَلُه الَنَقْد َلِه َلمهلل  ُمِبينا  
 .( ){َبدا  َوَمْن يَنْعِص الِهَه َوَرُئوَلُه الَِ ِن َلُه نَاَر َجَهِنَم َخاِلِديَن اِليَها أَ }

َوَأَحننِه الهِننُه اْلبَنْيننَن َوَحننِرَج الرِّبننا اَلَمننْن }: ننن آاننه الربننا متوعنند بالنننار إن س يتنن ، قننال اهلل عننز وجننه1 
اِليَهنا ْن َربِِّه الَانْنتَنَهى الَنَهُه َما َئنَهمَث َوأَْمنرُُه ِإىَل الهِنِه َوَمنْن َعناَأ اَلُأولَ ِنَف َأْصنَحاُب النِناِر ُ،نْم \َجاَ ُه َمْوِعظَد  ج

 .1حف\َخاِلُدأ
إن اهلل كينن  هلل يقبننه إهلل ”: ننن هلل يقبننه اهلل ال نندقد مننن الربننا، لقننول الننن  صننّهى اهلل عهيننه وئننّهم6 
 .( )“كيبا  

ننن هلل يسننتجاب أعننا  آاننه الربننا، الفنن  حننديأ أيب ،ريننرخل رلنن  اهلل عنننه أن الننن  صننّهى اهلل عهيننه 1 
ينننا رّب، ينننا رّب ومبعمنننه : يدينننه إىل السنننما  ذانننر الرجنننه يبينننه السنننفر أشنننعأ أغنننرب ميننندّ ... ”وئنننّهم 

 .(8)“حراج، ومعربه حراج، ومهبسه حراج، وُغ،ِّش باحلراج الأىّن ُيستجاب ل،لف
الَِبظُْهمحم ِمَن اِلِ،يَن َ،اُأواْ َحِرْمنَنا }: ن أاه الربا يكون ئببا  د احلرمان من البيبا ، قال اهلل قعاىل21

ِ،ْم َعنْن َئنِبيِه الهِنِه َانِنريا ، َوَأْخنِ،ِ،ُم الرِّبنا َوقَنْد نُنُهنواْ َعْننُه َوَأْاِهِهنْم أَْمنَواَل َعَهْيِهْم كَيِّبَنا حم ُأِحهِنْت  مَسُنْم َوِبَ ندِّ
ُهْم َعَ،ابا  أَلِيما    .(1){الِناِ  بِاْلَباِكِه َوأَْعَتْدنَا لِْهَكااِلرِيَن ِمننْ

َوهلل َكَْسنننَبِ الهِننَه َغننااِلم  َعِمنننا }: عنناىلننن أاننه الربننا ظهننم، والظهننم ظهمننا  ينننوج القيامنند، قننال اهلل ق 2
در إِلَنننْيِهْم يَنْعَمنننُه الظِننناِلُموَن ِإمِنَنننا ينُنننَمخِّرُُ،ْم لِيَننننْوجحم َقْعنننَخُص اِلينننِه األَْبَ ننناُر، ُمْهِبعِنننَ  ُمْقِنعِننن  ُرُ وِئنننِهْم هلل يَنْرقَننن

 .( ){كَْرالُنُهْم َوأاَْلِ َدقُنُهْم َ،َوا   
                                                           

 . 6: سورة النور، اآلية  (1)
 .12: سورة النساء، اآلية  ( )
 .6 : سورة األحزاب، اآلية  ( )
  2 يث.  : سورة الجن، اآلية  (2)
 .1112برقم   71/ أخرجه مسلم   (2)
 .1112برقم   71/ أخرجه مسلم كما تقدم   (6)
 .161، 161: سورة النساء، اآليتان  (7)
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  أبواب امري د الغال ، الم يقرض القرض احلسن، وهلل ينظر املعسر، ن آاه الربا حيال بينه وب22
وهلل ينننف  الكربنند عننن املكننروب؛ ألنننه ي ننع  عهيننه إعبننا  املننال بنندون الوا نند  سوئنند، وقنند بننّ  اهلل 
ال ه من أعان عباأه املنممن  ونّفن  عننهم الكنرب، العنن أيب ،رينرخل رلن  اهلل عننه عنن النن  صنّهى اهلل 

مننن نّفنن  عننن مننممن اربنند مننن اننرب النندنيا نّفنن  اهلل عنننه اربنند مننن اننرب يننوج ”: نننه قننالعهيننه وئننّهم أ
القيامنند، ومننن يّسننر عهننى معسننر يّسننر اهلل عهيننه د النندنيا واآلخننرخل، ومننن ئننرت مسننهما  ئننرته اهلل د النندنيا 

 .(2)“واآلخرخل، واهلل د عون العبد ما اان العبد د عون أخيه
املسننهم أخننو ”: عنهمننا أن رئننول اهلل صننّهى اهلل عهيننه وئننّهم قننال وعننن عبنند اهلل بننن عمننر رلنن  اهلل

املسنهم هلل يظهمنه وهلل ُيسنهمه، منن اننان د حاجند أخينه انان اهلل د حاجتنه، ومننن النرّج عنن مسنهم اربنند 
 .( )“الرّج اهلل عنه هبا اربد من ارب يوج القيامد، ومن ئرت مسهما  ئرته اهلل يوج القيامد

منننن أنظننننر معسنننرا  أو ولننننن عننننه أظهننننه اهلل د ”: عهيننننه وئنننّهم أنننننه قنننالوثبنننت عنننن الننننن  صنننّهى اهلل 
 .( )“ظهه

 .( )ن الربا يسب  العداوخل والبغ ا  ب  األالراأ واجلماعا ، وحيدث التقاكن والفتند 2
وألنرار الربنا هلل ُك نى، . ن جيّر النا  إىل الدخول د مغامرا  لي  بائتباعتهم كّمه نتا جهنا 2

اهلل قعاىل هلل حيرج إهلل اّه ما اليه لرر ومفسدخل خال د أو ما لرره ومفسندقه أاننر  ويكف  أن نعهم أن
 .(8)من نفعه، الأئأل اهلل   وجلمين املسهم  العفو والعااليد د الدنيا واآلخرخل

 
 

 :التعامه من امل ارق الربويد
 :صدر د ذلف قرار اجملمن الفقه  ا ئمم  اآل  ن ه

                                                                                                                                                                                     

 . 2،  2: سورة نبراهيم، اآليتان  (1)
 .699 برقم  172 /2مسلم   ( )
 .281 برقم  2/1996، ومسلم  22 البخاري برقم : متفق عليه  ( )
 .116 برقم   1  /2مسلم   (2)
 .2/7لوغ المرام للبسام توضيح األحكام من ب: انظر  (2)
 .2/7توضيح األحكام من بلوغ المرام للبسام : انظر  (6)
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ئننمم  د أورقنننه التائنننعد املنعقنندخل مببنننىن راببننند العنناس ا ئنننمم  مبكننند إن حبهنن  اجملمنننن الفقهننن  ا 
،ننن قنند 18  رجنن   21،ننن إىل يننوج السننبت 18  رجنن  عنناج  2 املكرمنند د الفننرتخل مننن يننوج السننبت 

نظننر د مولننوك قفعنن  امل ننارق الربوينند وقعامننه النننا  معهننا وعنندج قننواالر البنندا ه عنهننا، و،ننو النن،ش 
 .لداتور األم  العاج نا   ر يس  اجمله أحاله إىل اجمله  معا  ا

وقد ائتمن اجمله  إىل امج الساأخل األع ا  حول ،ن،ه الق نيد امبنريخل النك يقنرتق اليهنا  نرج بن  
 .ثبت كرميه بالكتاب والسند وا مجاك

وقننند أثبتنننت البحنننوث اهللقت ننناأيد احلدينننند أن الربنننا خبنننر عهنننى اقت ننناأ العننناس وئيائنننته وأخمقياقنننه 
ه، وأنننه ورا  انننري مننن األ مننا  الننك يعانيهننا العنناس، وأنننه هلل جننناخل مننن ذلننف إهلل بائت  ننال ،نن،ا وئننممت

 .الدا  امبيأ ال،ش هنى ا ئمج عنه من، أربعد ععر قرنا  
مث اانننت امبننوخل العمهينند املبارانند و،نن  إقامنند م ننارق إئننمميد خالينند مننن الربننا واملعننامم  احملظننورخل 

 .شرعا  
العهماني  ولحايا الغزو النقاد ال،ين  عمنوا يومنا  أن قببينك العنريعد ا ئنمميد وهب،ا ا،بت أعوخل 

د اجملننال اهللقت نناأش مسننتحيه؛ ألنننه هلل اقت نناأ بغننري بنننول، وهلل بنننول بغننري الوا نند، وممننا جننا  د القننرار  
 :ا،لف أنه

خ،ا  وعبنا ، واملعاونند جي  عهى املسهم  ااالد أن ينتهوا عما هنى اهلل عنه من التعامه بالربا أ: أوهلل  
 .عهيه بأش صورخل من ال ور

ويرى . ينظر اجمله  بع  اهللرقياح إىل قياج امل ارق ا ئمميد بديم  شرعيا  لهم ارق الربويد: ثانيا  
اجملهننن  لنننرورخل التوئنننن د إنعنننا  ،ننن،ه امل نننارق د انننه األقبنننار ا ئنننمميد وحينمنننا وجننند لهمسنننهم  

 .من ،،ه امل ارق شبكد قويد هتيئ هللقت اأ إئمم  متكامه من خارج أقباره، ح  قتكون 
حيرج عهى اه مسهم يتيسر له التعامه من م رق إئمم  أن يتعامه من امل ارق الربويند د : ثالن ا

الننننداخه وامننننارج، إذ هلل عنننن،ر لننننه د التعامننننه معهننننا بعنننند وجننننوأ البننننديه ا ئننننمم ، وجينننن  عهيننننه أن 
 .و باحلمل عن احلراجيستعيو عن امبيأ بالبي ، ويستغ

يدعو اجمله  املسمول  د النبمأ ا ئنمميد والقنا م  عهنى امل نارق الربويند اليهنا إىل املبناأرخل : رابعا  
 .اجلاأخل لتبهري،ا من رج  الربا
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اه مال جا  عنن كرينك الفوا ند الربويند ،نو منال حنراج شنرعا ، هلل جينو  أن ينتفنن بنه املسنهم : خامسا  
ه أو ألحنند ممننا يعولننه د أش شننأن مننن شننمونه، وجينن  أن ي ننرق د امل نناحل العامنند لنفسنن( مننوأك املننال)

لهمسنهم  منن مندار  ومستعننفيا  وغري،نا، ولني  ،ن،ا مننن بناب ال ندقد وإمننا مننن بناب التبهنر مننن 
 .احلراج

وهلل جينو  حبننال قننرل ،ن،ه الفوا نند لهبنننول الربويند لتتقننوى هبننا، وينزأاأ ا مث د ذلننف بالنسننبد لهبنننول د 
امارج، ال هنا د العاأخل ق رالها إىل املمئسا  التن رييد واليهوأيد، وهب،ا قغدو أمنوال املسنهم  أئنهحد 
حلنننرب املسنننهم  وإلنننمل أبننننا هم عنننن عقيننندهتم، عهمنننا  بأننننه هلل جينننو  اهللئنننتمرار د التعامنننه منننن ،ننن،ه 

 .البنول الربويد بفا دخل أو بغري الا دخل
ارق ا ئمميد أن ينتقوا مسنا العناصنر املسنهمد ال ناحلد، وأن اما يبال  اجمله  القا م  عهى امل 

 .يوالو،ا بالتوعيد والتفقيه بأحكاج ا ئمج وآأابه ح  قكون معاممهتم وق رالاهتم مواالقد مسا
 .( )واهلل املوالك وامساأش إىل ئوا  السبيه

 1 1 حبهد الدعوخل، 
 

 :ما احلكم العرع  د اه من:  
 .البنف ال ذا حال عهيه احلول أخ، الفا دخلن ال،ش ي ن ماله د  
 ن املستقرض من البنف بفا دخل إىل أجه 2
 ن ال،ش يوأك ماله د قهف البنول وهلل يأخ، الا دخل  
 ن املوظمث العامه د قهف البنول ئوا  اان مديرا  أو غريه  
 ن صاح  العقار ال،ش يمجر  مقه إىل قهف البنول  
 .ل لهفا دخل، وهلل القرض بالفا دخل؛ ألن اه ذلف من الربا ال ريحهلل جيو  ا يداك د البنو : جن

وهلل جيننو  أي ننا  ا يننداك د غننري البنننول بالفا نندخل، و،كنن،ا هلل جيننو  القننرض مننن أش أحنند بالفا نندخل بننه 
 ويقننول. (2){َوَأَحننِه الهِننُه اْلبَنْيننَن َوَحننِرَج الرِّبننا}: ذلننف  ننرج عننند مجيننن أ،ننه العهننم، ألن اهلل ئننبحانه يقننول

                                                           

 . 9 / فتاوى نس مية ألصحاب الفضيلة العلماء   (1)
 .72 : سورة البقرة، اآلية  ( )
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يَا أَينرَها اِلِ،يَن آَمُنواْ اقِنُقواْ الِهَه َوَذُرواْ }: ويقول ئبحانه. ( ){مَيَْحُك الِهُه الرِّبا َويُنْريب الِ َدقَا }: ئبحانه
َوِإْن قُنْبنُتْم الَنَهُكنْم ُرُ وُ   َما بَِقنَ  ِمنَن الرِّبنا ِإْن ُاْننُتْم ُمنْمِمِنَ ، الَنِ ْن سَْ قَنْفَعهُنواْ الَنْأَذنُواْ حِبَنْربحم ِمنَن الهِنِه َوَرُئنولِهِ 

َوِإْن َاناَن ُذو ُعْسنَرخلحم الَنَنِظنَرخل  ِإىَل }: مث يقول ئبحانه بعد ،ن،ا اهنه. (2){أَْمَواِلُكْم هلل َقْظِهُموَن َوهلل ُقْظَهُمونَ 
منن ينبه عباأه ب،لف عهى أنه هلل جيو  مبالبند املعسنر مبنا عهينه منن الندين وهلل كميهنه مزيندا  . ( ){َمْيَسَرخلحم 

املننال مننن أجننه ا نظننار بننه جينن  إنظنناره إىل امليسننرخل بنندون أش  ينناأخل لعجننزه عننن التسننديد، وذلننف مننن 
 .رمحد اهلل ئبحانه لعباأه، ولبفه هبم، ومحايته مسم من الظهم واجلعن ال،ش ي ر،م وهلل ينفعهم

 البننول الربويند أما ا يداك د البنول بدون الا دخل الم حرج منه إذا البر املسهم إليه، وأمنا العمنه د
َوقَنَعناَونُواْ َعهَننى }: النم جينو  ئنوا  انان مننديرا  أو ااقبنا  أو  ائنبا  أو غنري ذلنف لقننول اهلل ئنبحانه وقعناىل

 .( ){اْلربِّ َوالتِنْقَوى َوهلل قَنَعاَونُواْ َعَهى اأْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن َواقِنُقواْ الِهَه ِإِن الِهَه َشِديُد اْلِعَقابِ 
: وقننال. “لعننن آاننه الربننا ومواهننه وااقبننه وشننا،ديه”ثبننت عننن الننن  صننّهى اهلل عهيننه وئننّهم أنننه  وِلَمننا

 .( )أخرجه ا ماج مسهم د صحيحه. “،م ئوا ”
واآليننننا  واألحاأيننننأ الدالنننند عهننننى كننننرمي التعنننناون عهننننى املعاصنننن  انننننريخل، و،كنننن،ا قننننأجري العقننننارا  

 .وملا د ذلف من إعانتهم عهى أعمامسم الربويدألصحاب البنول الربويد هلل جيو  ل ألد امل،اورخل، 
نسنننأل اهلل أن مينننّن عهنننى اجلمينننن بامسدايننند وأن يوالنننك املسنننهم  مجيعنننا  حكامنننا  و كنننوم  حملاربننند الربنننا 

كاحند  .(8)واحل،ر منه واهللاتفا  مبا أباح اهلل ورئوله من املعامم  العرعيد إنه و  ذلف والقناأر عهينه
 ن با العممد عبد العزيز اب

 
 :التأم  د البنول الربويد* 

                                                           

 .76 : سورة البقرة، اآلية  (1)
 .78 : سورة البقرة، اآلية  ( )
 .81 : سورة البقرة، اآلية  ( )
 . : سورة المائدة، اآلية  (2)
 .8 تقدم تخريجه ص  (2)
 .97 / فتاوى نس مية،   (6)
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النن،ش عنننده مبهنن  مننن النقننوأ وولننعها د أحنند البنننول لق نند حفظهننا أماننند ويزايهننا إذا حننال :  
 .عهيها احلول الهه جيو  ذلف أج هلل  أاليدونا جزاام اهلل خريا  

عهنننى ا مث  هلل جينننو  التنننأم  د البننننول الربويننند ولنننو س يأخننن، الا ننندخل؛ ِلَمنننا د ذلنننف منننن إعانتهنننا: جنننن
والعدوان، واهلل ئبحانه قد هنى عنن ذلنف، لكنن إن النبر إىل ذلنف وس جيند منا حيفنب مالنه الينه ئنوى 

َوقَنْد اَلِ نَه َلُكنْم َمنا َحنِرَج َعهَنْيُكْم }: البنول الربويند، النم حنرج إن شنا  اهلل له نرورخل، واهلل ئنبحانه يقنول
نكننا  إئننممّيا  أو  ننما أمينننا  لنني  اليننه قعنناون عهننى ا مث والعنندوان ، ومنن  وجنند ب( ){ِإهللّ َمننا اْلننبُرِْرمُتْ إِلَْيننهِ 

 كاحد العممد عبد العزيز ابن با  .(2)يوأك ماله اليه س جيز له ا يداك د البنف الربوش
 
 :شرا  أئهم البنول* 

مننا حكننم شننرا  أئننهم البنننول وبيعهننا بعنند منندخل حبيننأ ي ننبح األلننمث بنمثنند آهللق منننم   و،ننه :  
  ذلف من الربا يعترب
هلل جيو  بين أئهم البننول وهلل شنرا ،ا لكوهننا بينن نقنوأ بنقنوأ بغنري اشنرتاط التسناوش والتقنابو؛ : جن

َوقَنَعناَونُواْ َعهَنى الْنربِّ }: وألهنا ممئسا  ربويد هلل جينو  التعناون معهنا هلل ببينن وهلل شنرا  لقنول اهلل ئنبحانه
 .( ){ َواْلُعْدَوانِ َوالتِنْقَوى َوهلل قَنَعاَونُواْ َعَهى اِ مثِْ 

: ، وقننال“لعننن آاننه الربننا ومواهننه وااقبننه وشننا،ديه”وِلَمننا ثبننت عننن الننن  صننّهى اهلل عهيننه وئننّهم أنننه 
 .، ولي  لف إهلل رأ  مالف( )رواه ا ماج مسهم د صحيحه“ ،م ئوا ”

والتوبنند ووصننيك لننف ولغننريل مننن املسننهم  ،نن  احلنن،ر مننن مجيننن املعننامم  الربوينند، والتحنن،ير منهننا، 
إىل اهلل ئبحانه مما ئنهمث منن ذلنف، ألن املعنامم  الربويند  اربند هلل ئنبحانه ولرئنوله صنّهى اهلل عهينه 

الِننِ،يَن يَننْأُاُهوَن الرِّبننا هلل يَنُقوُمننوَن ِإهلِل  }: وئننّهم، ومننن أئننباب غ نن  اهلل وعقابننه امننا قننال اهلل عننز وجننه
ِمننَن اْلَمنن ِّ َذلِننَف بِننأَنِنُهْم قَنناُلواْ ِإمِنَننا اْلبَنْيننُن ِمنْننُه الرِّبننا َوَأَحننِه الهِننُه اْلبَنْيننَن  َاَمننا يَنُقننوُج الِننِ،ش يَنَتَخِببُننُه الِعننْيبَانُ 

ُأولَ ِنَف َأْصنَحاُب َوَحِرَج الرِّبا اَلَمْن َجاَ ُه َمْوِعظَد  ِمْن َربِّنِه الَنانْنتَنَهى الَنهَنُه َمنا َئنَهمَث َوأَْمنرُُه ِإىَل الهِنِه َوَمنْن َعناَأ الَ 
                                                           

 .119: سورة األنعام، اآلية  (1)
 .97 / فتاوى نس مية،   ( )
 . : سورة المائدة، اآلية  ( )
 .1297برقم  18 1/ مسلم   (2)
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وقنال عنز . ( ){اِر ُ،نْم اِليَهنا َخالِنُدوَن، مَيَْحنُك الهِنُه الرِّبنا َوينُنْريب الِ نَدقَاِ  َوالهِنُه هلل حيُِن ر ُانِه َاِفنارحم أَثِنيمحم النِ 
ِلَمننا ققننّدج مننن و . (2){يَننا أَينرَهننا الِننِ،يَن آَمنُننواْ اقِنُقننواْ الهِننَه َوَذُرواْ َمننا بَِقننَ  ِمننَن الرِّبننا ِإْن ُاْنننُتْم ُمننْمِمِن َ }: وجننه

 كاحد العممد عبد العزيز ابن با  .( )احلديأ العريمث
 
 :العمه د املمئسا  الربويد* 

 ،ه جيو  العمه د ممئسد ربويد اسا ك أو حار  :  
هلل جيننو  العمننه باملمئسننا  الربوينند ولننو اننان ا نسننان ئننا قا  أو حارئننا ، وذلننف ألن أخولننه د : جننن

تهزج الرلى هبا؛ ألن من ينكر الع   هلل ميكن أن يعمه مل هحته، ال ذا وظيفد عند ممئسا  ربويد يس
عمننه مل ننهحته ال نننه يكننون رالننيا  بننه، والرالنن  بالعنن   احملننرج ينالننه مننن إرننه، أمننا مننن اننان يباشننر القينند 
والكتابد وا رئال وا يداك وما أشبه ذلنف الهنو هلل شنف أننه مباشنر لهحنراج، وقند ثبنت عنن النن  صنّهى 

لعنن ”وئّهم أنه قال به ثبت من حديأ جابر رلن  اهلل عننه أن النن  صنّهى اهلل عهينه وئنّهم  اهلل عهيه
 .( ) ( )“،م ئوا ”: وااقبه وقال“ آاه الربا ومواهه وشا،ديه

 ال يهد العممد ابن عنيم 
 

 :الوا د البنول الربويد*  

املننوأع ، وحننن هلل ننندرش حكننم بعنو البنننول قعبن  أرباحننا  باملبنال  الننك قولننن لنديها مننن قبنه :  
،نن،ه الفوا نند ،ننه ،نن  ربننا أج ،نن  ربننح جننا ز جيننو  لهمسننهم أخنن،ه  و،ننه يوجنند د العنناس العننريب بنننول 

 قتعامه من النا  حس  العريعد ا ئمميد 
وهلل حينّه لنه . األرباح النك يندالعها البننف لهمنوأع  عهنى املبنال  النك أوأعو،نا الينه قعتنرب ربنا: أوهلل  : جن
فن هب،ه األرباح، وعهيه أن يتوب إىل اهلل من ا يداك د البنول الربويد، وأن يسنح  املبهن  الن،ش أن ينت
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أوأعه ورحبه اليحتفب بأصه املبه  وينفك ما  اأ عهيه د وجوه الرب منن القنرا  ومسناا  وإصنمح مراالنك 
 .عامد وحنو ذلف

هنن  اليننه عهننى كريننك التجننارخل، م نناربد، يبحننأ عننن  ننه هلل يتعامننه بالربننا ولننو أاانننا  ويولننن املب: ثانيننا  
عهننى أن يكننون ذلننف جننز ا  معنناعا  معهومننا  مننن الننربح االنهننأ منننم ، أو بولننن املبهنن  اليننه أماننند بنندون 

 الهجند الدا مد .( )الا دخل، وصهى اهلل عهى نبينا  مد وعهى آله وصحبه وئهم
 :قرض البنف بفوا د ئنويد* 

  زخل  ألن اليه انريا  من املواكن  يقرتلون منها املعامهد من البنف ،ه ،  ربا أج جا:  
حيرج عهى املسهم أن يقرتض من أحد ذ،با  أو ال د أو ورقا  نقديا  عهى أن ينرأ أاننر مننه، ئنوا   : جن

انان املقنرض بنكنا  أج غنريه، ألننه ربنا و،نو منن أانرب الكبنا ر، ومنن قعامنه ،ن،ا التعامنه منن البننول الهننو 
 دالهجند الدا م.(2).بنف ربوش

 
 :القرض بعمهد والتسديد بأخرى* 
 
ألف  أيننار قونسن ، واتبننا عقندا  بن،لف ذارننا الينه قيمند املبهن  ( ج. حسن)أقرلو أخ  د اهلل :  

ارقفنن رنن النقند األملناش، الأصنبح إذا ئنهمته منا  –و،  ئند  –بالنقد األملاش، وبعد مرور مدخل القرض 
 .قونس   ياأخل عهى ما اقرتلته،و د العقد أاون أعبيته ثمرا د أينار 

الهننه جيننو  ملقرلنن  أن يأخنن، الزينناأخل، أج أهنننا قعتننرب ربننا  هلل ئننيما وأنننه يرغنن  السننداأ بالنقنند األملنناش 
 ليتمكن من شرا  ئيارخل من أملانيا 

ئننوى املبهنن  الن،ش أقرلننف و،ننو ألفنا أينننار قونسنن ، إهلل أن قسننمح ( ج. حسنن)لنني  لهمقننرض : جنن
رواه مسهم د . “إن خيار النا  أحسنهم ق ا ”: الن  صّهى اهلل عهيه وئّهم بالزياأخل الم بأ ، لقول

 .( )“إن من خيار النا  أحسنهم ق ا ”: ، وأخرجه البخارش بهفب( )صحيحه
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أمننا العقنند املنن،اور الننم عمننه عهيننه وهلل يهننزج بننه شنن   لكونننه عقنندا  غننري شننرع ، وقنند ألّننت الن ننوب 
إهلل بسننعر املنننه وقننت التقالنن  إهلل أن يسننمح مننن عهيننه القننرض العننرعيد عهننى أنننه هلل جيننو  بيننن القننرض 

كاحد العممد عبد العزيز ابنن . ( )بالزياأخل من باب ا حسان واملكاالأخل لهحديأ ال حيح امل،اور آنفا  
 با 
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 أثر ا عمج
 
 

الهنو حينيا بننا منن انه ناحيند حن  أصنبح جنز ا  منن لي  ،نال من ينكنر الينوج أثنر ا عنمج د حياقننا، 
مكوننننا  اجملتمعنننا  بنننه رمبنننا هلل يوجننند النننرأ هلل يعتمننند عهيهنننا وهلل يسنننتق  اننننريا  منننن معهوماقنننه بننندوهنا ، 
ووئننننا هه متعنننندأخل منهننننا املر نننن  واملسننننموك واملقننننرو  ، المننننن املر نننن  القنننننوا  الف ننننا يد والتهفننننا  وشننننبكد 

  والق ننص املعهومننا  ، ومننن املسننموك ا ذاعننا  ، ومننن املقننرو  الكتنن  والنعننرا  وال ننحمث واجملننم
 .والروايا  وغري،ا ، وأبه  قهف الوئا ه د التأثري املر   

 
 

 :ايمث قمثر وئا ه ا عمج 
إن كبيعد البعر د قفاعهها من األشيا  هللبد من التنأثر ئنهبا أو إجيابنا، ولنتعنرق عهنى قأثري،نا الهنقنرأ منا 

القنا بنه وبنالنظر إلينه النالنظر د ولي  أعدا  اجلهي  جهيسه مبقاله والعاله : " قاله الراغ  األصفهاش 
ال ور يمثر د النفو  أخمقا منائبد إىل خهك املنظور إليه ، ال ن من أاج النظر إىل مسرور ئر ، ومن 

 ..."أاج النظر إىل  زون حزن 
لقنند أمجعنننا عهننى أن النن،ين يتعرلننون لهوئننا ه ا عممينند هلل يتهقننون معهومننا  : " ويقننول ا عمميننون 
.." كنننهم يتننأثرون باملعننا،دخل واملمحظنند والتقهينند واحملاانناخل واألثننر الرتاامنن  املتتننابن مباشننرخل الحسنن  ول

وينبهونف هب،ا أن اجلرعا  ا عمميد املتتاليد الك قتهقا،ا قعبه األم ال الك حيقن هبا األكفال وذلنف 
 .ح  ق عمث قدرقف شي ا العي ا عهى مقاومتها وائتنكار،ا 

 
 :أثر وئا ه ا عمج 

 
نستبين  ا،ه أثر وئا ه ا عمج د حياقنا اله   م در من م ناأر األخبنار واملعهومنا  أو عهنى هلل 

األقه ،  األيسر واألئهه ألخ، املعهوما  إلاالد إىل ماكويه من بعو الرباما العهميند امساأالند أو منا 
قنننار حولننه وحنننو ققدمننه العننبكد العاملينند مننن قعريننمث غننري املسننهم  با ئننمج ولهننرأ عهننى العننبها  الننك 
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ذلننف ،،نن،ا مننن جاننن  ومننن جاننن  آخننر جننند أن ،نن،ه الوئننا ه اليهننا إلنناالد إىل الفا نندخل ، إهنننا وئننا ه  
 :مسا خبورخل ابريخل عهى املسهم من جوان  عديدخل ميكن إمجامسا اليما يه  

 
 :أثره عهى العقيدخل : أوهلل 
أن ،نننن،ا الكننننون  التفسننننري العهمنننن  لهحننننواأث ئننننوا  اانننننت كبيعينننند أو اجتماعينننند عهننننى االننننرتاض - 

مكتمث بنفسه، وأن قفسري حواأثه ينبغ  ل،لف أن يكون منن أاخهنه،مما جيعنه املتهقن  إذا انان 
هلل يسنننمن هلل ذانننرا أبننندا د انننه منننا خينننرب بنننه منننن حنننواأث كبيعيننند أواجتماعيننند يوشنننف أن يتنننأثر 
م ب،لف املبدأ الينسى ،نو اآلخنر ذانر اهلل قعناىل، وينحنو حننو أصنحابه د قفسنريه لهحنواأث، الن

 .قكون له اليها عربخل
اهللأعنننا  بنسنننبيد احلقنننا ك والقنننيم وأننننه هلل قوجننند حقيقننند أو قيمننند مبهقننند، وإمننننا احلقنننا ك والقنننيم  -2

نسننننبيد، أش إهنننننا منسننننوبد وقابعنننند  لزماهنننننا أو مكاهنننننا أو احل ننننارخل والنقاالنننند الننننك ظهننننر  اليهننننا، 
بالنسننبد مسننم المننا قالننه النننا  د ع ننر أو مكننان أو ح ننارخل  الهننو صننحيح أو معقننول . و،كنن،ا

ومنننا أاج األمنننر اننن،لف . وإن اننننا ننننراه حننننن د ظروالننننا أو  مانننننا أو ح نننارقنا عهنننى غنننري منننا رأوه
الهنني  مننن حننك أحنند أن يقننول إن الهمننه لنننص مننن الن ننوب ،ننو الفهننم ال ننحيح أو أن الهننم 
خ ننمه خبننأ ،وأننننا ينبغنن  لنن،لف أن نكننون ئننهفي  د الهمنننا لهن ننوب، ألن لهسننهمث  منناهنم 

 .وهلل خيفى خبورخل ذلف د  عزعد مكاند الن وب العرعيد  ولنا  ماننا ،
مبعنننىن أن ارامننند ا نسنننان قنننزأاأ با يننناأ ائنننتقمله د اختننناذ . اهللعتقننناأ د املفهنننوج السنننه  لهحريننند - 

وعهيننننه الكهمنننا مكننننن . أش إن العنننربخل د اهللختينننار هلل اليمننننا خيتنننار. قنننراره، أينننا اننننان ذلنننف القننننرار
،ا أارج له وأانر كقيقا  نسانيته بينما  ا ئنمج يعهمننا ا نسان من أن يفعه ما يعا  اان ،

أن ارامند ا نسننان هلل قتحقننك مبجنرأ اهللختيننار، ألن ،هكنند ا نسنان قنند قكننون اليمنا خيتننار، وإمنننا 
 .قتحقك باختياره لهحك ولهخري

 احلديأ عن الدين وأ،هه املهتزم  اليه ببريقد ،ا لد، و ثارخل ال حف، ح  اليما يتعهك بامنالك - 
 .ئبحانه وقعاىل

إظهار من يبدو منه بعنو املخالفنا  العنرعيد أو يتنأول بعنو ن نوب الكتناب والسنند وإن     - 
اان ممن ينتس  لهعهما  بأن لديه قسامح، وئعد أالك، وي مون اه من يبدو منه ائتمسنااا 
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بالنننندين أو بن ننننوب الكتنننناب والسننننند وإن اننننان مننننن أ،ننننه العهننننم بننننالتبرق، أو لننننيك األالننننك 
 .  دج العقمنيد، و،ك،اوالتع   وع

إثننارخل العننهوا  اجلنسننيد بكننه نننوك مننن صننور ا ثننارخل، بالكهمنند وال ننورخل، والعننعر والق نند،  -8
وبأخبار املنحرال  وبنعر الف ا ح ، و،ن،ا يبندو أن هلل صنهد لنه بالعقيندخل الن ن ا نسنان قند 
يقننن د املعاصنن  ويظنننه مننن ذلننف  تفظنننا ب ميانننه وصنننفا  عقيدقننه لكننن ،نالنننف صننهد بننن   
العهوا  والعبها  اما نبهنا إىل ذلف عهما  السهمث، الال،ش يكننر النظنر يعنتد لنعفه 

 .  أماج العهوا  وي عمث قهبه، اليكون مهيأ لهتأثر بالعبها  املتعهقد بالعقيدخل
الق ا  عهى مفهوج الربا خل من أعدا  اهلل مبا يعرض من أمور قبعأ عهنى ا عجناب هبنم ،  -1

 .ليبدأ بالتهق  عنهم و بتهم و،،ا يناد التوحيد وقكسر احلواجز النفسيد بينهما 
التعكيف د العقا د النابتد لهمسهم  ، والتح حبنال احلنوار د انه ق نيد حن  وإن ااننت  -6

منننن املسنننهما  ، ممنننا نعنننأ عننننه  عزعننند العقا ننند واملسنننهما  وعننندج التسنننهيم حلكنننم اهلل أو 
 .العف اليه ، حيأ جعه العقه حااما قعرض عهيه أحكاج اهلل 

نعنننر الننندجه والسنننحر والعراالننند والكهانننند عنننرب اننننري منننن األالنننمج وبنننراما ال نننغار بنننه وعنننرب  -1
 .قنوا  متخ  د 

 .إظهار شعا ر الكفر ورمو  أأياهنم  -1 
د انري من الرباما أمور شرايد منه ا ميا  بقدرخل بعو املخهوقا  عهى م ا،اخل   -  

 .اهلل جه وعم د امهك وا حيا  وا ماقد وقدبري الكون 
اننننرخل املعاصننن  واملنكنننرا  وهتنننوين أمر،نننا ممنننا أأى إىل اعتقننناأ حههنننا ، واملنا عننند د  -2 

 .ذلف 
 

 
 

 :أثره عهى العباأا  : ثانيا
ق نننيين ال نننهوا  أو قنننأخري ،نننا حننن  خينننرج وقتهنننا أو ختهنننمث الرجنننال عنننن اجلماعنننا  بسنننب   - 

 .اهللنعغال هبا
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احملنرج والنك قكننر ويهنتم هبنا إنقاب أجر ال ا م أو ذ،ابه اهيا بن،نوب املعنا،دا  أو السنماك  -2
 .د رم ان 

وق ننننوير البعننننن د بعننننو ماجننننا   بننننه العننننريعد مننننن أحكنننناج ااحلجنننناب وقعنننندأ الزوجننننا  ،  - 
ورمننز ا لههوينند ا ئننمميد، الاجلنندخل العجننو  . احلجنناب بأنننه عنناأخل شننعبيد ولنني  أمننر ا أيني ننا قعبنندي ا

 .جاب جبد والعابد إذا اانت جا،هد  جبد، وأما املنقفد الرتالن احل
 
 : أثره أخمقيا : ثالنا 
كبيم املباأئ ا ئمميد الك كنن اهللختمط وقنفر من التحهه امهق  مبا قعرلنه منن عمقنا   - 

غري معروعد قعبنى د الق ند شنرعيد وواقعيند لني  مسنا د املينزان ا ئنمم  شن   ، وينتم ،ن،ا 
 .د أجوا  الفن الك قسب  عهيه مجاهلل من مااليه  من العر

 .يم املعا،دين العمقا  احملرمد واه ماجير إىل الرذيهد وقُناقش عهى أهنا حريد شخ يدقعه -2
ق وير الرذا ه امهقيد االك،ب وامداك والغش والرشنوخل وغري،نا منن الكبنا ر أهننا ببولند وذانا   - 

. 
ائننننتغمل جسنننند األننننننى د األعمننننال التجارينننند، وقسننننويك املنتجننننا ، واألئننننوأ مننننن ذلننننف أن  - 

 .لفيديو اهي  يستخدمان ،،ه األنوثد د نعر الرذيهد والفاحعد ا عمنا  وا
 
 

 :لرره اجتماعيا : ثالنا 
ققدمي القندوا  الزا فند منن خنمل عنرض منناذج ألالنراأ منن املمنهن  واملغنن  يقنّدمون عهنى أهننم  - 

أببال ومبدع  وعناصر بار خل ورمو  من احل ارخل العربيد مما ي بر العنباب إىل قنرل القندوا  
 .سند إىل ،،ه القدوا احل

كنننرأ األبننننا  عهنننى األبنننا  باملعنننا،د النننك قننندعو لننن،لف وق نننوير أمنننر الوالننندين ألبننننا هم بنننامريأو  -2
 .التوجيه مسم أنه من قبيه التسها 

ق ننوير قوامنند الننزوج عهننى  وجتننه أهنننا قسننها وقهننر، ممننا أثننر د نعننو  اممالننا  الزوجينند ، د  - 
 . واقع  مما أالسد حياهتمامقابه إظهار عمقد الزوج  بعكه غري
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وقنننأثر النننزوج  بننن،لف  الالرجنننه قنننأثر قبنننور املعنننكم  بننن  األ واج منننن جنننرا  النظنننر احملنننرج ،  - 
بال ورخل الك ركها ا عمج لهمرأخل واأهنا ،  املنرأخل املناليند، د شنكهها وئنهواها، وصنار الرجنه 

 .واملرأخل ا،لف  عن املرأخل،يتوقن أن قكون  وجته منه ال ورخل الك يرا،ا د وئا ه ا عمج 
 .أ،م شعار قرالعه املرأخل من شعارا  امسويدالدعوخل لهسفور ونب، احلجاب ال،ش ،و  - 
األننى عهى أهننا انا ن يعناش منن معنكم  ئببهانن أهننا أج  وإظهارهتميش أور املرأخل األئا ،  -8

 . و وجد ن مما جيعهها قتمرأ عهى ،،ين الدورين ومسمولياهتا
، النناملرأخل عنننندما ققننر د بيتهنننا قكننون متخهفننند  ربننا قبننور املنننرأخل وققنندمها خبروجهنننا مننن البينننت  -1

وجا،هد، وبعيندخل عنن مسنايرخل اجملتمنن ومواابند التبنور، بنه إن  وجهنا ئنيبتعد عنهنا إمنا عناجم  
 . أو آجم  

 
 

 :املوقمث ال حيح من وئا ه ا عمج 
يها من خبنر عهنى عقيندخل املنر  وعباأاقنه وعهنى اجملتمنن بعد أن مت ذار بعو آثار وئا ه ا عمج وما ال

لعهنننا نستعننعر اجلاننن  الننر ي  د معننىن ا ئننمج وأنننه اهللئتسننمج التنناج واهللنقينناأ الكامننه هلل وحننده هلل 
شننريف لننه ، وأنننه هلل يننتم إميننان املننر  حنن  يكننون ،ننواه قبعننا ملننا جننا  بننه الننن  صننهى اهلل عهيننه وئننهم ، وهلل 

ض د وئننننا ه ا عننننمج هلليواالننننك ماجننننا  بننننه العننننرك بننننه ي نننناأمها ، ومننننن أ،ننننم شننننف أن انننننريا ممننننا يعننننر 
ماجننا   بننه العننريعد حفننب ال ننرورا  اممنن  الننك منهننا العقننه ، ومننايعرض د وئننا ه ا عننمج مننن 

إن :" شننبها  وشنننهوا  قننناقو منننا أمننر حبفظنننه ، امننا ن اجلنننوارح مسننمول عنهنننا يقننول اهلل عنننز وجنننه 
والكنري ممن يتعرض لوئا ه ا عمج يرى ما هللحينه " ف اان عنه مسموهللالسمن والب ر والفماأ اه أول 

 ... "قه لهمممن  يغ وا من أب ار،م وحيفظوا الروجهم  ) : " النظر إليه واملوىل جه وعم يقول 
َوِمننَن ": اهلل قعنناىل امننا يتعننرض املننر  إىل كنناك الكنننري مننن آهلل  الههننو والغنننا  وهلل خيفننى كرميهننا يقننول

 "مرِهن    َمن َيْعرَتِش مَسَْو احلَِْديِأ لُِيِ ِه َعن َئِبيِه الِهِه ِبَغرْيِ ِعْهمحم َويَنِتِخَ،َ،ا ُ،ُزو ا أُولَ ِنَف مَسُنْم َعنَ،اب   الِنا ِ 
ليكنونن ": ،و الغنا ،وقال رئول اهلل صهى اهلل عهينه وئنهم: قال حرب األمد ابن عبا  رل  اهلل عنهما

 "و احلرير و اممر و املعا ق،  من أمك أقواج يستحهون احلر
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الينبغ  لهمر  اهللئتعاند باهلل عز وجنه وائتح نار املسنموليد العظمنى عنن األ،نه واألوهللأ ومحنايتهم منن 
ويقنول " ياأيها ال،ين آمنوا قوا أنفسنكم وأ،هنيكم ننارا وقوأ،نا الننا  واحلجنارخل : شر،ا يقول جه وعم 
ه اهلل عهى رعيد ميو  يوج ميو  و،و غاا مسنا إهلل حنرج اهلل مامن عبد يسرتعي: " عهيه ال مخل والسمج 

 .وهلل شف أن من الغش لهرعيد جه  قنوا  ا الساأ مسم " عهيه اجلند 
وأخننننريا النننناجلمين منننندعو ألن يننننمأش أوره عننننرب وئننننا ه ا عننننمج، لتقنننندمي إعمم ننننا إئننننممي ا، يننننمأش أوره 

ومحايد الكر النش  مما ينراأ بنه امناهلل يهمنش احلقيق  د ن ح األمد وقوجيهها لتستبين النهوض هبا ، 
أور املنرأخل وهلل حيتقر،ننا، ليجعنه منهننا حبنرأ ئننهعد جسنديد خالينند منن اننه معنىن والكننرخل، وإذا اننا هلل نننزعم 
القدرخل عهى الوقوق أماج ،،ا املد ا عمم  القوش، ال ننا هللبند أن نكنون عهنى أقنه ققندير واعن  مبنر 

 .أن ننعر ،،ا الوع ما يقدمه ،،ا ا عمج، وأن حناول 
 
 

 واهلل قعاىل أعهم وصهى اهلل وئهم عهى نبينا  مد وعهى آله وصحبه وئهم ،،،
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